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Powiat Brzozowski

557 tysięcy złotych wyniósł koszt 
budowy boiska wielofunkcyjnego oraz 
placu sprawnościowego przy Zespole 
Szkól Budowlanych w Brzozowie. 270 
tysięcy pozyskano z Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki, zaś pozostała część kwoty 
pochodziła z budżetu powiatu brzozow-
skiego. Wykonawcą inwestycji była 
firma Kris-Bud z Jasienicy Rosielnej,  
a obiekty oddano do użytku 14 czerwca 
bieżącego roku. Uroczystego przecięcia 
wstęgi dokonali: Starosta Brzozowski 
Zygmunt Błaż, Dyrektor Zespołu Szkół 
Budowlanych w Brzozowie Tomasz 
Kaczkowski, przedstawicielka grona pe-
dagogicznego Agata Supel, reprezentant 
Rady Rodziców Tomasz Puszkar oraz 
uczeń szkoły Patryk Puszkar. Kompleks 
poświęcił ksiądz Bożydar Sztank z brzo-
zowskiej parafii.

- W miejscu, gdzie wybudowano 
boisko, kiedyś było stare, z lat siedem-
dziesiątych. W ubiegłym roku powstał 
pomysł, żeby to na nowo zagospodaro-
wać, uzupełniając tym samym bazę spor-
tową nie tylko Zespołu Szkól Budowla-
nych, ale ogólnie w Brzozowie. Do tego 
dobudowano plac sprawnościowy, bar-
dzo modny ostatnio, wykorzystywany do 
ćwiczeń sprawnościowych na świeżym 
powietrzu. Stare boisko lekkoatletyczne 
nie nadawało się już do eksploatacji, 
ponieważ zagrażało bezpieczeństwu, za-
tem tym bardziej cieszymy się z faktu, że 
udało się doprowadzić tę inwestycję zre-
alizować i wykorzystać posiadany przez 
szkołę teren - powiedział Tomasz Kacz-
kowski - Dyrektor ZSB w Brzozowie. 
Budowa trwała od początku październi-
ka ubiegłego roku do czerwca bieżącego 
z zaplanowaną przerwą na miesiące zi-
mowe. - Znajduje się tam pełnowymiaro-
we boisko do piłki ręcznej, ponadto moż-
na na nim grać w siatkówkę, koszykówkę 
i oczywiście w piłkę nożną. Przy placu 
sprawnościowym usytuowano wiatę ro-
werową, a także ławeczki parkowe - do-
dał Tomasz Kaczkowski. 

Uroczystości związane z otwar-
ciem boiska odbywały się pod hasłem 
„sport najlepszym sposobem na prze-
łamywanie barier”. - Sport to nie tylko 
rywalizacja na boisku, ale również wy-
chowanie, kształtowanie osobowości 
młodych ludzi, przystosowanie do życia 
w grupie, czy współpracy w zespole. 
Sport pozwala spełniać marzenia, roz-
wijać pasję, a jednocześnie uczy pokory, 
hartuje ducha. Słowem rozwija pozytyw-
ne cechy charakteru. Pozwala też poznać 
radość zwycięstwa i gorycz porażki. Po-

kazuje, jak radzić sobie z niepowodzeniami 
i udowadnia, że nie powinno spoczywać 
się na laurach, tylko bez końca doskonalić 
swoje rzemiosło. I, że szanować należy prze-
ciwnika. Zawsze podać mu rękę i nigdy nie 
lekceważyć. Po prostu wyzwala pozytywne 
emocje i pozytywną energię - podkreślił Dy-
rektor brzozowskiej „budowlanki”.

W części artystycznej przygotowanej 
przez uczniów Zespołu Szkół Budowlanych 
w Brzozowie nawiązywano między innymi 
do piłkarskich mistrzostw świata w Rosji, 
których inauguracja przypadła na ten sam 
dzień, co otwarcie wielofunkcyjnego boiska 
oraz placu sprawnościowego. - Zbieżność 
dat jest zupełnie przypadkowa. Zastanawia-
liśmy się, kiedy zorganizować uroczystość, 
padło akurat na 14 czerwca i okazało się, 
że w tym samym czasie rozpoczynają się 
mistrzostwa świata. To dla nas dodatkowa 
satysfakcja i marzymy, żeby debiutujący na 
tym boisku zawodnicy kontynuowali kiedyś 
karierę w reprezentacji Polski, obojętnie  
w jakiej dyscyplinie, czy to w piłce ręcznej, 
siatkówce, koszykówce, czy w piłce nożnej. 
Mamy zresztą przykłady wybicia się spor-
towców z niewielkich miejscowości. U nas 
uczynił to Norbert Huber, siatkarz pocho-
dzący z Humnisk, zdobywca tytułu mistrza 
świata juniorów, a obecnie zawodnik ekstra-
klasowych Czarnych Radom, czy Sławomir 
Peszko z pobliskiego Jedlicza, który został 
powołany przez trenera Adama Nawałkę na 
mistrzostwa świata w Rosji - stwierdził Dy-
rektor Tomasz Kaczkowski.

Boisko wielofunkcyjne przy ZSB w Brzozowie już otwarte
Na nowe boisko jako pierwsi wy-

biegli pracownicy Starostwa Powiatowego  
w Brzozowie oraz nauczyciele Zespołu 
Szkół Budowlanych w Brzozowie, aby roze-
grać mecz piłkarski. Pierwsza połowa toczy-
ła się po myśli Starostwa, które zakończyło 
tę część gry prowadzeniem 4:1. Drugą poło-
wę za to zdecydowanie wygrali nauczyciele 

i cały mecz zakończył się remisem 
4:4. Ponadto, na sali gimnastycznej 
budowlanki zorganizowano turniej 
piłki ręcznej z udziałem szkół pod-
stawowych z Haczowa i Jasienicy 
Rosielnej oraz Zespołu Szkół Bu-
dowlanych z Brzozowa. Triumf 
święcili szczypiorniści z Haczowa 
przed budowlanką i Jasienicą, a po 
zakończeniu zmagań wszyscy po-
silali się grillowaną kiełbaską. 

W uroczystości otwarcia 
boiska wielofunkcyjnego i placu spraw-
nościowego uczestniczyli: Zygmunt Błaż 
- Starosta Brzozowski, Janusz Draguła - 
Wicestarosta Brzozowski, Ewa Tabisz - Se-
kretarz Powiatu, Marta Częczek - Skarbnik 
Powiatu, Henryk Kozik - Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie, Stanisław Pil-
szak - Zastępca Burmistrza Brzozowa, Jan 

Prejsnar - były Dyrektor ZSB w Brzozowie, 
dyrektorzy i kierownicy jednostek organiza-
cyjnych Starostwa Powiatowego w Brzozo-
wie, naczelnicy i pracownicy Starostwa Po-
wiatowego w Brzozowie oraz nauczyciele  
i uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych  
w Brzozowie.

Sebastian Czech 
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Radni powiatowi - 26 czerwca br. 
w trakcie sesji Rady Powiatu w Brzozo-
wie przyjęli sprawozdanie z wykonania 
ubiegłorocznego budżetu, udzielając tym 
samym Zarządowi Powiatu w składzie: 
Zygmunt Błaż - Przewodniczący Zarządu, 
Janusz Draguła - Zastępca Przewodniczą-
cego Zarządu, Jacek Adamski - Członek 
Zarządu, Adam Jajko - Członek Zarządu, 
Wiesław Marchel - Członek Zarządu abso-
lutorium za 2017 rok. 

Sprawozdanie finansowe za ubie-
gły rok pozytywnie zaopiniowała również 
Regionalna Izba Obrachunkowa. Staro-
sta Brzozowski Zygmunt Błaż omawiając 
pokrótce zrealizowane w minionym roku 
inwestycje zaznaczył, że na koniec 2017 
roku planowane dochody budżetu powia-
tu wynosiły 60 milionów 398 tysięcy 987 
zł. Zostały wykonane w kwocie 60 milio-
nów 781 tysięcy 521 zł, co stanowi 100,6 
procenta w stosunku do planowanej kwoty 
dochodów. Najwyższy wskaźnik wykazują 

subwencje – 49 procent, to jest  kwotę 29 
mln 614 tys. 806 zł oraz dotacje 27 pro-
cent- czyli 16 mln 504 tys. 878 zł. Udział 
dochodów własnych stanowi 24 procent, 
co daje kwotę ponad 14 mln 661 tys. zł. 

Z kwoty wykonanych wydatków  
w wysokości 62 mln 509 tys. 248 zł  - 82 
procent czyli ponad 51 mln zł stanowią wy-
datki bieżące. Pozostałe 18 procent to wy-
datki majątkowe. Wydatki priorytetowe to 
wydatki na dziedziny bezpośrednio wpły-
wające na jakość życia mieszkańców. Zali-
czyć do nich należy komunikację, ochronę 
zdrowia, oświatę, bezpieczeństwo, opiekę 
społeczną.

Łącznie w 2017 roku wybudowano 
ponad 3,5 km chodników na łączną kwo-
tę około 2 miliony 600 tysięcy zł, z czego 
połowę stanowiły środki gmin, na terenie 
których chodniki powstały. Z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskano 
kwotę 1 miliona 221 tys. zł i przeznaczo-

no ją wraz z udziałem własnym w kwocie 967 
tys. 915 zł na przebudowę dwóch dróg powiato-
wych, a mianowicie drogi Jabłonica Polska – Ja-
sionów oraz drogi Brzozów – Wara. W ramach 
własnych środków dokonano przebudowy dróg: 
Ujazdy – Błażowa w miejscowości Ujazdy, 
Brzozów – Zmiennica w miejscowości Zmienni-
ca, Jasienica Rosielna – Brzozów w miejscowo-

ści Brzozów, Jasienica Rosielna  
– Brzozów w miejscowości Bli-
zne oraz Jabłonica Polska – Ha-
czów w miejscowości Jabłonica 
Polska i Haczów. 

Do bardzo istotnych za-
dań inwestycyjnych zrealizo-
wanych w ubiegłym roku nale-
ży budowa sali gimnastycznej 
przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno - Wychowawczym w 
Brzozowie oraz termomoderni-

zacja budynku internatu przy ul. Sienkiewicza 
– wkład finansowy powiatu w realizację tych 
dwóch zadań w 2017 r. to kwota 3,5 mln zł. 

Dla Szpitala Specjalistycznego w Brzo-
zowie przekazano dotacje na zakup aparatury 
medycznej na łączną kwotę około 620 tys. zł. 
Ponad 275 tys. 200 zł wydatkowano na stypen-

XLI Sesja Rady Powiatu w Brzozowie
Absolutorium dla Zarządu Powiatu

dia naukowe w ramach Funduszu Sty-
pendialnego im. Bł. Księdza Jerzego 
Popiełuszki. 

 Jak podkreślił w swoim spra-
wozdaniu Starosta Z. Błaż to tylko 
niektóre z wielu zadań i przedsięwzięć 
zrealizowanych przez samorząd po-
wiatowy w minionym roku. 

Podczas sesji Naczelnik Wy-
działu Transportu, Komunikacji  
i Dróg Grzegorz Krynicki przedstawił 
informację dotyczącą stanu dróg po-
wiatowych, zaś Dyrektor Szpitala Spe-
cjalistycznego w Brzozowie Antoni 
Kolbuch omówił działalność szpitala. 

Oprócz uchwały absolutoryjnej 
podjęto również uchwały w sprawach: 
zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego wraz ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu Powiatu Brzozowskiego 
za rok 2017, zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Szpita-
la Specjalistycznego w Brzozowie, 
zmiany uchwały budżetowej na 2018 
rok, zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Brzozowskiego 
na lata 2018-2029, zmiany uchwały 
w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicie-
lem lub zarządzającym jest Powiat 
Brzozowski oraz warunków i zasad 
korzystania z tych obiektów, zmiany 
uchwały w sprawie ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na terenie Powiatu Brzozowskiego  
w 2018 roku, zmian w Statucie Szpi-
tala Specjalistycznego w Brzozowie 
podkarpackiego Ośrodka Onkologicz-
nego im. Ks. B. Markiewicza oraz 
ustalenia wynagrodzenia Starosty 
Brzozowskiego.

Sesję zakończyły interpelacje  
i zapytania radnych oraz wolne wio-
ski.

Magdalena Pilawska

Powiat Brzozowski
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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  
DO  DZIERŻAWY STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ  SKARBU  PAŃSTWA

Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż uhonorowany został 
medalem „Zło dobrem zwyciężaj”, przyznanym przez Ogólno-
polski Komitet Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki. Tym samym 
dołączył do wyjątkowego grona osób, docenionych za szerzenie 
pamięci o księdzu Jerzym i działalność na rzecz niepodległej Pol-
ski. 

Medal otrzymał 31 maja br. w trakcie mszy świętej  
w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Uroczystość przebiegła w atmosferze modlitwy i zasłuchania  
w moralną spuściznę, jaką pozostawił Ks. Jerzy, zaś sama msza 
św.  stanowiła część pielgrzymki dziękczynno-błagalnej z krzy-
żem pątniczym od grobu Bł. Ks. Jerzego Popiełuszko do Sank-

tuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Warto podkreślić, że medal 
„Zło dobrem zwyciężaj” przyznawany jest od 1998 roku. Jako 
pierwsi otrzymali go matka błogosławionego kapłana śp. Ma-
rianna Popiełuszko oraz również nieżyjący już ks. Prymas kard. 
Józef Glemp. O przyznanie tego prestiżowego medalu wniosko-
wała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Jabłonicy Polskiej 
z Prezesem Zbigniewem Józefczykiem na czele. 

Postać i ideały Księdza Popiełuszki zawsze były bliskie 
Staroście Brzozowskiemu. To właśnie z inicjatywy Zygmunta 

Patriotyzm, prawość i prawda
Błaża kapłan ustanowiony zo-
stał Patronem Powiatu Brzo-
zowskiego. – Ksiądz Jerzy 
nigdy nie osądzał, nie dzie-
lił na lepszych i gorszych. 
Powodowało to, że wokół 
jego osoby gromadzili 
się ludzie różnych opcji 
politycznych, nawet nie-
wierzący, ale tacy, dla 
których podstawowe war-
tości ludzkie były bardzo istotne. Miał on 
bowiem niewiarygodną moc łagodzenia konfliktów i likwidowania 
dystansu. On i prawda, którą głosił łączyła, a nie dzieliła. Na tej 
jedności Ksiądz Jerzy Popiełuszko opierał swoją życiową mądrość 
– podkreślał wówczas w swej wypowiedzi Starosta Z. Błaż. Po-
stać kapłana trzymająca prawą dłonią herb powiatu znajduje się 
też na powiatowym sztandarze, zaś na szarfie stanowiącej element 
sztandaru widnieje napis „Zło dobrem zwyciężaj”, motto życiowe, 
którym kierował się w swoim życiu. Od 2011 roku Kapituła, na 
czele której stoi Starosta Zygmunt Błaż przyznaje tytuły „Zasłu-
żony dla Powiatu Brzozowskiego”, zaś uhonorowani nim laureaci 
otrzymują statuetkę z popiersiem Bł. Księdza Jerzego Popiełusz-
ki. Delegacja Starostwa Powiatowego w Brzozowie na czele ze 
Starostą uczestniczyła również w obchodach 70 rocznicy urodzin 
Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki, zaś strażacy z OSP w Jabłonicy 
Polskiej wykazali się pięknym gestem pełniąc służbę przy grobie 
patrona powiatu brzozowskiego na warszawskim Żoliborzu. Jak 
widać pamięć o księdzu Jerzym jest w naszym powiecie kultywo-
wana.

- Czuję się zaszczycony tym wyróżnieniem. Tym bardziej, iż  
honoruje ono tak piękne wartości jak: patriotyzm, prawość, praca 
i prawda. Należę do pokolenia, które miało szczęście żyć i praco-
wać w czasie, gdy cenione one były ponad wszelką miarę. Wierzę 
jednak, że ich ponadczasowy, nieprzemijający charakter sprawia, 
że i dziś są wciąż aktualne. To dla mnie ogromny honor dołączyć 
do grona tak znamienitych osób odznaczonych medalem „Zło do-
brem zwyciężaj” – podkreśla Starosta Zygmunt Błaż.   

Od lewej: Marian Foremny - Członek Prezydium Zarządu Regionu 
Podkarpackiego NSZZ „Solidarność”, Zygmunt Błaż - Starosta Brzozowski 

i Zbigniew Józefczyk - Prezes OSP w Jabłonicy Polskiej

Anna Rzepka

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce gruntami /tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., 
Nr 121 z późn. zm./ Starosta Brzozowski 
podaje do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości gruntowej przeznaczonej 
do wydzierżawienia w drodze bezprzetar-
gowej. 

Do oddania w dzierżawę przezna-
cza się działkę nr: 1243/2 o pow. 0,2045 
ha, o użytkach gruntowych: PsIV o pow. 
0,2045 ha, położoną na terenie obrę-
bu Brzozów, objętą księgą wieczystą  
– KS1B/00068490/9 prowadzoną przez Sąd 
Rejonowy w Brzozowie. Działka nr 1243/2 
zostaje oddana w dzierżawę na okres lat 3 

Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż

w drodze bezprzetargowej. Nieruchomość 
ta jest położona w terenach nie objętych 
Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego zgodnie z zaświadczeniem 
Burmistrza Brzozowa z dnia 4.06.2018 r. 
nr: IGP.6727.200.2018.AZ 

Wykaz ten wywiesza się na okres 
21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Brzozowie przy ulicy Armii Krajowej 
1, ogłasza w prasie lokalnej „Brzozowska 
Gazeta Powiatowa”, a także na stronach 
internetowych urzędu.

Wysokość czynszu będzie stanowić 
równowartość pieniężną odpowiedniej 
ilości pszenicy wg stawki szacunkowej 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 
2016 r., w sprawie sposobu ustalania wy-
sokości czynszu dzierżawnego w umo-
wach dzierżawy nieruchomości Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U.  
z 2016 r. poz. 1186), która podlega  
waloryzacji z uwagi na zmianę wskaźni-
ków cen skupu pszenicy w roku poprze-
dzającym termin płatności.

Opłatę z tytułu dzierżawy należy 
regulować do 28 lutego każdego roku po 
uprzednim pisemnym powiadomieniu. 
Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Starostwie Powiatowym w Brzozowie  
w godzinach urzędowania, w pok. nr 20 
przy ulicy 3-go Maja 51.

Powiat Brzozowski
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Służby,  InSpekcje,  Straże

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

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Brzozowie Maria Cecuła - Zajdel

Tegoroczne obchody „Świato-
wego Dnia bez Tytoniu” odbyły się 30 
maja br. w Brzozowskim Domu Kultu-
ry i były one połączone z powiatowym 
podsumowaniem Szkolnych Progra-
mów Antytytoniowych „Czyste powie-

trze wokół nas” i „Nie pal przy mnie 
proszę”. Impreza rozpoczęła się powi-
taniem wszystkich uczestników impre-
zy przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Brzozowie 
Marię Cecułę-Zajdel. W obchodach 
wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele 
wraz z dziećmi z przedszkoli realizują-
cych program „Czyste powietrze wokół 
nas”, a także rodzice, dzieci i nauczy-
ciele ze szkół podstawowych realizują-
cych program „Nie pal przy mnie pro-
szę”. 

Następnie odbyły się występy dzie-
ci i rozstrzygniecie konkursu na „Piosenkę  
o tematyce antynikotynowej” organizowane-
go w ramach programu „Nie pal przy mnie 
proszę”. Po występach komisja konkursowa 
w składzie: Przewodnicząca Elżbieta Lasek  
- Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Brzozowie, Członkowie: Ewa 
Anioł-Potoczna – Sekcja Dzieci i Młodzieży 
oraz Beata Wojtowicz – Sekcja Oświaty Zdro-
wotnej i Promocji Zdrowia  PSSE w Brzozo-
wie udała się na obrady. 

Podczas imprezy odbyło się także ogło-
szenie wyników w konkursie plastycznym 
organizowanym w ramach programu eduka-
cyjnego „Czyste powietrze wokół nas”. Zwy-
cięzcami konkursu zostali: I miejsce - Fran-
ciszek Wrona (Oddział Przedszkolny przy 
SP w Bliznem), II miejsce - Weronika Kosar 
(Przedszkole Samorządowe w Grabownicy 

Starzeńskiej), III miejsce - Mateusz Hunia 
(Oddział Przedszkolny przy SP w Orzechów-
ce). Pozostali nagrodzeni to: Magdalena Stą-
czek - Przedszkole w Trześniowie, Gabriela 
Zacharska - Oddział Przedszkolny przy SP w 
Turzym Polu, Gracjan Niemiec - Przedszko-
le Samorządowe Nr 2 w Humniskach, Mał-
gorzata Haduch - Przedszkole Samorządowe 
Nr 1 w Brzozowie, Miłosz Hędrzak - Przed-
szkole Samorządowe Nr 1 w Przysietnicy, 
Marlena Brodzicka - Oddział Przedszkolny 
przy SP w Zmiennicy, Antoni Pelczar - Przed-
szkole Samorządowe w Haczowie, Marcin 

Światowy Dzień bez Tytoniu
Boroń- Oddział Przedszkolny przy SP Nr 2  
w Przysietnicy, Szymon Kobiałka - Oddział 
Przedszkolny przy SP Nr 2 w Golcowej, 
Magdalena Dywan - Przedszkole Samo-
rządowe Nr 1 w Humniskach, Marcelina 
Zając - Oddział Przedszkolny przy SP Nr 2 
w Izdebkach, Adam Lisowski - Przedszko-
le w Niebocku, Maja Siwak - Przedszkole 
Samorządowe Nr 2 w Brzozowie, Kry-
stian Janiec - Przedszkole Samorządowe 
w Starej Wsi, Konrad Wania - Przedszkole  
w Jasienicy Rosielnej, Julia Leń - Oddział 
Przedszkolny przy SP w Grabownicy Sta-
rzeńskiej.

Po wręczeniu nagród w konkur-
sie plastycznym odbyło się ogłoszenie 
wyników w konkursie na piosenkę. I tak  
I miejsce zajęła Emilia Władyka – SP  
w Starej Wisi, II miejsce - Zofia Morajko – SP  
w Orzechówce, III miejsce - Nikola Dą-
browska – SP w Jasienicy Rosielnej. Pozo-
stali nagrodzeni to: Magdalena Dereń - SP 
Nr 2 w Przysietnicy, Marcelina Szałajko 
- SP Nr 1 w Humniskach, Paulina Lubas 
– SP w Bliznem, Lena Ladzińska – SP  
w Haczowie, Daria Biesiada – SP w Gra-
bownicy Starzeńskiej.

Obchody Światowego Dnia bez Ty-
toniu w Brzozowie zakończyły się zrobie-
niem wspólnych zdjęć zwycięzcom, po-
dziękowaniem wszystkim uczestnikom za 
udział w imprezie oświatowo-zdrowotnej  
i występem zwyciężczyni konkursu Emilki 
Władyki w piosence „Ej, człowieku”. 

Występ Emilii Władyki

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursów plastycznych

Nagrodzeni w konkursie na „Piosenkę o tematyce antynikotynowej”
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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 

5 czerwca br. w  Powiatowej Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie od-
było się podsumowanie XII edycji programu 
edukacyjnego „TRZYMAJ FORMĘ”. 

Celem programu było zwiększenie  
świadomości dotyczącej wpływu żywienia  
i aktywności fizycznej na zdrowie uczniów  
klas VII  Szkół Podstawowych. W tym roku  
program realizowany był przez wykorzystanie 
różnych form oświatowo-zdrowotnych m.in.  
pogadanek, wykładów, testów sprawnościo-
wych, imprez szkolnych, spotkań z rodzica-
mi, pokazów zdrowej żywności połączonych 
z poczęstunkami, oddziaływań wizualnych i 
dystrybucji materiałów. Jedną z form podsu-
mowujących szkolną, a także powiatową XII 
edycję programu był konkurs plastyczny pod 
hasłem „Trzymaj formę aktywnie i zdrowo”, 
którego ogłoszenie wyników nastąpiło pod-
czas imprezy.

Udział w spotkaniu  wzięli: Magdale-
na Pilawska – Naczelnik Wydziału Oświaty, 
Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu, 
Jolanta Bieda - Dyrektor Zespołu Ekonomicz-
no-Administracyjnego Szkół Gminy Dydnia, 
Maria Wrona – Kierownik Referatu Oświaty 
Gminy Jasienica Rosielna,  Sylwia Potoczna  - 
Inspektor ds. Oświaty Zespołu Ekonomiczno-
-Administracyjnego Szkół Gminy Nozdrzec, 
Edyta Parysz - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Gminie Haczów, Roman Szarek 
– Inspektor ds. Technicznych Zespołu Eko-
nomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy 
Brzozów oraz koordynatorzy szkolni progra-
mu i młodzież  ze szkół podstawowych biorą-
cych udział w programie. 

Zaproszenie na imprezę przyjęła 
Anna Lenart - psycholog z Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Brzozo-
wie, która była także prelegentem na na-
szym spotkaniu. Tegoroczna XII edycja  
programu „Trzymaj formę” realizowana 
była w 29 szkołach podstawowych w na-
szym powiecie przez nauczycieli, pedago-
gów szkolnych przy współpracy rodziców 
i  dyrekcji szkół. 

Podsumowanie programu eduka-
cyjnego „Trzymaj Formę” rozpoczęło 
się od powitania uczestników imprezy  
i zaproszonych gości przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie Marię Cecułę-Zajdel i przedsta-
wienia celów i założeń programowych. Następnie temat „Zdrowego odżywiania a pro-
blematyka bulimii i anoreksji” wszystkim uczestnikom przedstawiła psycholog Anna 
Lenart. Kolejnym punktem  imprezy oświatowo-zdrowotnej było rozstrzygnięcie ww. 
konkursu. Zwyciężczynią w konkursie plastycznym została Amelia Wróblewska ze 
Szkoły Podstawowej w Jasionowie. 

Dyplomy i nagrody, których fundatorami byli: Starosta Brzozowski, Burmistrz 
Brzozowa, Wójtowie Gmin oraz PSSE w Brzozowie otrzymali wszyscy uczestnicy 
konkursu.

„TRZYMAJ FORMĘ”  

Wypadek z udziałem motocyklisty
 

Do wypadku doszło 22 czerwca br. na drodze prowadzącej  
z Dydni w kierunku Wydrnej. Ze wstępnych ustaleń policjantów 
pracujących na miejscu wynika, że zderzył się tam czołowo mo-
tocykl z fordem. Wskutek zderzenia pojazdów jednoślad się za-

palił. Kierował nim 50-letni mieszkaniec gminy Dydnia. Fordem 
kierował 21-letni mieszkaniec tej samej gminy. Obydwaj kierowcy 
przewozili pasażerów.  

W wyniku zderzenia pojazdów ranny został motocyklista 
i jego pasażer. 50-latek został przetransportowany helikopterem 
Pogotowia Lotniczego, a jego 43-letni pasażer karetką pogotowia. 
Badanie alkomatem wykazało obecność alkoholu u obydwu męż-
czyzn. Wynik kierowcy to blisko 1,5 promila alkoholu. Pasażer 
posiadał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Kierowca forda 
był trzeźwy.

Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Przeprowadzili 
oględziny, zabezpieczyli ślady, wykonali dokumentację fotogra-
ficzną oraz szkic. Prowadzone w tej sprawie postępowanie wyjaśni 
przyczyny i okoliczności tego wypadku.

Policja przypomina, że Prawo o Ruchu Drogowym zabrania 
kierującemu rowerem, motorowerem albo motocyklem przewo-
żenia osoby będącej pod wpływem alkoholu czy innych środków 
odurzających, chyba że jest przewożona w bocznym wózku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Brzozowie Maria Cecuła - Zajdel

Wręczenie nagród
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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

5 czerwca br. w godzinach po-
południowych odbyły się ćwiczenia 
jednostek Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego z zakresu ratow-
nictwa powodziowego. Terenem ćwi-
czeń objęty był górny zbiornik wodny  
w miejscowości Blizne. 
W trakcie kilkugodzinnych ćwiczeń re-
alizowano następujące zadania:
1. Podnoszenie korony wału przeciw-
powodziowego za pomocą worków  

z piaskiem, foli PCV, geowłókniny oraz zabezpie-
czanie i uszczelnianie przecieków wału.
2. Ewakuacja zagrożonej podtopieniem ludności 
przy pomocy sprzętu pływającego.
3. Zgrywanie współdziałania, dowodzenie i organi-
zowanie łączności radiowej na potrzeby większych 
akcji ratowniczych.

W ćwiczeniach uczestniczyło 14 zastępów 
KSRG z jednostek: JRG KP PSP Brzozów, JRG KM 
PSP Krosno, OSP Blizne, OSP Domaradz, OSP Do-
maradz Góra, OSP Domaradz Poręby, OSP Hum-

Ćwiczenia z zakresu 
ratownictwa powodziowego

niska OSP Jasienica Rosielna, OSP 
Przysietnica, OSP Stara Wieś. 

W tym czasie rejon operacyjny 
zabezpieczał w KP PSP w Brzozowie 
dodatkowo zastęp OSP Zmiennica. 
Razem ćwiczyło 58 strażaków.

Ćwiczenia inicjował, kontrolo-
wał i oceniał zespół kontrolny Pod-
karpackiego Komendanta Wojewódz-
kiego PSP.  

fot. materiał własny
Opracował: st. kpt. Tomasz Mielcarek

Oficer prasowy KPP w Brzozowie
st. asp. Monika Dereń

72-latek stracił orientację 
i zgubił się w lesie

28 czerwca br. oficer dyżurny brzozow-
skiej komendy, otrzymał informację od żony 
72-letniego mieszkańca Jasienicy Rosielnej o za-
ginięciu mężczyzny. Z relacji zgłaszającej wyni-
kało, że jej mąż pieszo wybrał się do pobliskiego 
lasu na grzyby i do chwili obecnej nie powrócił 
do miejsca zamieszkania.

Kobieta nie miała z nim żadnego 
kontaktu. Dodatkowo niepokoił ją fakt, 
że mąż nie zabrał ze sobą leków, które 
powinien zażywać. Wraz z członkami 
rodziny rozpoczęła na własną rękę po-
szukiwania męża, jednak nie przynio-
sły one rezultatu. Policjanci ustalili ry-
sopis i ubiór zaginionego mężczyzny.  

Z uwagi na zapadający zmrok, 
funkcjonariusze natychmiast zmobi-
lizowali siły i zaczęli szukać mężczy-
zny. Do poszukiwań włączyli się rów-
nież członkowie rodziny zaginionego. 
Funkcjonariusze sprawdzili teren lasu 
i miejsca, w które najczęściej chodził 
72-latek. Sprawdzili teren Jasienicy 
Rosielnej oraz przyległych miejsco-
wości  i dróg dojazdowych do lasu.  
Podczas, gdy policjanci do poszuki-
wań mieli włączać kolejne siły policyj-

ne funkcjonariusze otrzymali sygnał, że 
mężczyzna powrócił do miejsca zamiesz-
kania. Powiedział, że stracił orientację  
w lesie i szukał drogi powrotnej. Okaza-
ło się, że wyszedł z lasu w miejscowości 
Domaradz, w rejonie przysiółku „Zale-
sie”, pokonując pieszo kilka kilometrów. 
Mężczyzna powiedział, że czuje się do-
brze i nie potrzebuje pomocy.

Policja apeluje do osób, które wy-
bierają się do lasu lub w inne nieznane im 
miejsca, żeby zawsze zabierały ze sobą 
naładowany telefon. Dzięki temu, jeśli 
znajdą się w niebezpiecznej sytuacji będą 
zawsze mogły nawiązać kontakt z człon-
kami swojej rodziny. Ponadto, telefonicz-
ny kontakt z zaginionym zdecydowanie 
ułatwi policjantom odnalezienie osoby, 
która zaginęła. 



CzerwieC:. nr 6 (162)

9
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

 jednoStkI organIzacyjne powIatu

POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów

tel. 13 43 421 37, 13 43 421 49, fax 13 43 421 48

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

Ludzie żyjący w niewoli pośpiechu cechuje często pochopność i niekonse-
kwencja działań. Powolność często irytuje. Zwłaszcza osoby, które uważają się 
za szybkie. Ale wcale nie jest skazana na przegraną. Ponieważ w naszych cza-
sach każdy chce wiedzieć jak zwolnić, ale każdy chce to wiedzieć bardzo szybko.  
W takim właśnie świecie teraz żyjemy, w świecie stale pędzącym do przodu.  
W świecie, którego obsesją jest szybkość, robienie wszystkiego szybciej, wciska-
nie coraz więcej i więcej w coraz krótszym czasie. Każda chwila wydaje się jak 
wyścig z czasem.

Zastanówmy się, co takiego robimy próbując to poprawić. Przyspieszamy, 
prawda? Kiedyś numer się wykręcało, teraz jest szybkie wybieranie. Kiedyś czyta-
liśmy, teraz mamy szybkie czytanie. Kiedyś chodziliśmy, teraz mamy szybkie cho-
dzenie. I oczywiście, kiedyś były randki, a teraz są szybkie randki. Nawet rzeczy, 
które są z natury powolne, też próbujemy przyspieszyć. Biegniemy przez życie, 
zamiast się nim cieszyć, żyjemy szybko, zamiast dobrze. Wiele chorób spowodo-
wanych jest stresem i pośpiechem.
„Poświęciłbym na to więcej czasu, tylko kiedy?” – myślisz.
Jest na to sposób – umów się z samym sobą i konsekwentnie dotrzymaj tej umowy, 
tak jak wszystkich innych.
Nie planuj niczego na ten czas – po prostu nie rób nic.
Wypoczęci ludzie są szczęśliwsi.
A szczęśliwi i tak czasu nie liczą…
„Sztuka wypoczynku, to element sztuki pracy”. Jan Steinbeck

Pomóż sobie sam.
1. Kochaj siebie takim, jakim jesteś.
2. Nigdy nikomu nie zazdrość.
3. Jeśli się sobie nie podobasz – zmień to.
4. Złość, obraza, krytyka siebie i innych – to naj-

bardziej szkodliwe emocje dla zdrowia.
5. Jeśli coś postanowiłeś – działaj.
6. Pomagaj biednym, chorym, starym i czyń to  

z radością.
7. Twoimi wrogami są: chciwość, obżarstwo, ule-

ganie własnym słabościom.
8. Największym grzechem jest strach i podłość.
9. Najlepszym dniem – dzień dzisiejszy.
10. Najlepsza praca to ta, którą lubisz.
11. Największy błąd – utrata nadziei.
12. Największy prezent, który możesz podarować 

lub otrzymać – to miłość.
13. Największe bogactwo, to zdrowie.

Odkrywanie powolności

Marta Śmigiel
Dyrektor PP-P w Brzozowie

Powiatowy Urząd Pracy  
w Brzozowie informuje o otrzymaniu 
dodatkowych środków finansowych 
w wysokości ponad 2 mln zł na kon-
tynuację projektu „Aktywizacja za-
wodowa osób młodych pozostających 
bez pracy w powiecie brzozowskim 
(III)”. Projekt ten współfinansowany 
jest ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój Oś priorytetowa I Osoby młode 
na rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 
Wsparcie udzielone z Inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych.  
Dzięki dodatkowym środkom reali-
zacja projektu, który rozpoczął się  
1 stycznia 2017 r. zostanie przedłużona do końca 
kwietnia 2019 r., a liczba osób, które będą mo-
gły wziąć udział w projekcie wzrośnie o ok. 220 
osób. Łącznie projektem zostanie objętych 656 
osób, w tym prawie 57% stanowić będą kobiety.

 Uczestnikami projektu mogą być 
wyłącznie osoby w wieku 18-29 lat bez 
pracy, zarejestrowane w PUP jako bezro-
botne (dla których został ustalony I lub  
II profil pomocy), które nie uczestniczą  

w kształceniu formalnym i  szkole-
niu  - tzw. młodzież NEET. W zakre-
sie tym mieszczą się:  osoby młode 
w wieku 18-29 lat,  osoby, które nie 
uczestniczą w kształceniu formal-
nym w trybie stacjonarnym ani nie 
szkolą się, przy czym za kształcenie 
formalne należy uznać kształcenie  
w formach szkolnych w trybie dzien-
nym,  osoby, które kształcą się w try-
bie zaocznym lub wieczorowym oraz 
szkolą się ze środków prywatnych. 
Ponadto uczestnikami projektu będą 
osoby długotrwale bezrobotne oraz 
osoby  z niepełnosprawnościami. 

Każdy z uczestników projektu 
zostanie objęty indywidualnym, ale  
i kompleksowym wsparciem. Pro-
jekt zakłada dla każdego z uczestni-
ków projektu identyfikację potrzeb 
oraz diagnozowanie możliwości  
w zakresie doskonalenia zawodo-
wego, w tym identyfikację stopnia 
oddalenia od rynku pracy (ustalenie 
profilu pomocy oraz przygotowanie 
Indywidualnego Planu Działania),  
poradnictwo zawodowe, w zakre-
sie planowania kariery zawodowej,  
w tym podnoszenia lub uzupeł-
niania kompetencji i kwalifikacji  
zawodowych, a także  kompleksowe  
i indywidualne pośrednictwo pracy 
w zakresie wyboru zawodu zgod-

Wsparcie finansowe 
dla młodych ludzi
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Laureaci olimpiad przedmio-
towych szczebla ogólnopolskiego  
i wojewódzkiego, uczniowie ze śred-
nią ocen znacznie przekraczającą 5, 
słowem najzdolniejsza i najbardziej 
utalentowana młodzież z powiatu 
brzozowskiego otrzymała nagrody 
pieniężne oraz rzeczowe ufundo-
wane przez starostę brzozowskiego, 
Zygmunta Błaża. Ich wręczenie na-
stąpiło podczas uroczystego odda-
nia boiska wielofunkcyjnego i pla-
cu sprawnościowego przy Zespole 
Szkół Budowlanych w Brzozowie  
14 czerwca bieżącego roku.

Wśród wyróżnionych znaleźli się: 
Kacper Szyndlar - Gimnazjum w Jasie-
nicy Rosielnej (laureat ogólnopolskiego 
konkursu z matematyki „PINGWIN”, wo-
jewódzkiego kuratoryjnego etapu konkur-
su z matematyki, średnia ocen 4,57), Julia 

Ślazyk - Gimnazjum przy szkole Podsta-
wowej numer jeden w Izdebkach (1 miej-
sce w wojewódzkim konkursie z matema-
tyki, laureatka wojewódzkich konkursów 
z historii i matematyki, średnia ocen 5,64), 
Michał Haduch - Gimnazjum Dwujęzyczne  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

w Brzozowie (1 miejsce w województwie  
i 7 w kraju w konkursie z języka nie-
mieckiego, 5 miejsce w województwie  
w konkursie z języka angielskiego, średnia 
ocen 5,0), Michał Rzepka - Zespół Szkół 
Budowlanych w Brzozowie (2 miejsce  
w okręgowym turnieju „Złota Kielnia”  

w Lublinie, 11 miejsce w rankingu ogól-
nopolskim „Złota Kielnia”), Tomasz 
Hućko - Zespół Szkół Ekonomicznych 
w Brzozowie (1 miejsce w teście wie-
dzy ekonomicznej „Prosta ekonomia”, 
3 miejsce w olimpiadzie „Księgowi 
przyszłości” w okręgu województw lu-
belskiego, podkarpackiego i małopol-
skiego), Marcin Matyasz - Gimnazjum 
przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Przy-
sietnicy (laureat kuratoryjnego konkur-
su przedmiotowego z języka polskiego, 
laureat wojewódzkiego konkursu z języ-
ka niemieckiego im. Jacoba i Wilhelma 
Grimmów, średnia ocen 5,6), Tigerrose 

Coombs-Hoar - Gimnazjum w Baryczy  
(finalistka kuratoryjnego konkursu przed-
miotowego z języka angielskiego, średnia 
ocen 4,0), Mateusz Dmitrzak - Gimnazjum 
w Dydni (finalista wojewódzkiego etapu 
konkursu przedmiotowego z geografii, 

Najzdolniejsza młodzież 
nagrodzona przez starostę

nego z kwalifikacjami i kompetencjami 
wspieranej osoby. Ponadto każda osoba  
w zależności od potrzeb zostanie objęta co 
najmniej jednym z działań kosztowych, 
które przewiduje realizacja projektu, mia-
nowicie: 
- stażem, mającym na celu nabycie lub 

uzupełnienie doświadczenia zawodo-
wego oraz praktycznych umiejętności  
w zakresie wykonywania danego zawodu 
(dodatkowo 114 osób)

- skierowaniem na subsydiowane zatrud-
nienie (prace interwencyjne) osób u któ-
rych zidentyfikowano adekwatność tej 
formy wsparcia (30 osób) 

- wsparciem w zakładaniu i prowadzeniu 

własnej działalności gospodarczej poprzez 
udzielenie pomocy bezzwrotnej w formie 
dotacji na utworzenie własnej firmy (20 
osób),

- co najmniej 10 % uczestników, którzy nie 
będą mogli znaleźć zatrudnienia na lokal-
nym rynku pracy otrzyma tzw. bony zasie-
dleniowe, które pozwolą na zmianę miej-
sca zamieszkania i zatrudnienie na terenie 
innych powiatów/województw (22 osoby),

- 4 osoby zostaną skierowane na profesjo-
nalne szkolenia zawodowe, które pozwo-
lą nabyć im nowe lub podnieść posiadane 
kwalifikacje. 

Dodatkowo w roku bieżącym PUP  
w Brzozowie uzyskał zgodę na rozszerzenie 

wsparcia w projekcie o możliwość realiza-
cji doposażenia/wyposażenia stanowiska 
pracy u pracodawców, którzy są zaintere-
sowani utworzeniem nowych stanowisk 
pracy. Ta forma wsparcia pozwoli na dopo-
sażenie 30 nowych miejsc pracy u praco-
dawców zainteresowanych zatrudnieniem 
młodych osób pozostających bez pracy na 
terenie naszego powiatu. 

Zapraszamy serdecznie osoby zain-
teresowane udziałem w projekcie, zarów-
no młode osoby pozostające bez pracy jak  
i pracodawców zainteresowanych pozy-
skaniem nowych pracowników. 

  Małgorzata Matelowska 
Kierownik Działu Programów i Instrumentów Rynku 

Pracy Koordynator projektów
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średnia ocen 5,29), Natalia Mędrek - Szko-
ła Podstawowa we Wzdowie (laureatka 
konkursu kuratoryjnego z języka angiel-
skiego, laureatka ogólnopolskiej olimpiady 
z języka angielskiego „Olimpus”, średnia 
ocen 5,45).

Wrażenie zrobiły osiągnięcia Mi-
chała Haducha, ucznia klasy trzeciej Gim-
nazjum Dwujęzycznego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Brzozowie, laure-
ata konkursów z języka niemieckiego, an-
gielskiego oraz biologii organizowanych 
przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, 
który otrzymał tytuł „Wybitnego Laureata” 
nadawany przez Podkarpackiego Kurato-
ra Oświaty. - Języki w zasadzie interesują 
mnie od początku nauki w szkole podsta-
wowej. Od razu zauważyłem, że to jest coś 
dla mnie, to mnie interesuje, i co również 
ważne, łatwo mi przychodzi przyswajanie 
wiedzy. Z czasem poświęcałem językom 
niemieckiemu i angielskiemu coraz więcej 
czasu, stawały się moją, można powiedzieć, 
pasją. Przychodziły też efekty nauki, co do-
pingowało do jeszcze większego zaangażo-
wania. Z czasem zdałem sobie sprawę, że 
znajomość języków obcych, zwłaszcza bie-
gła, może mi się po prostu przydać  
w życiu. Ułatwi znalezienie atrak-
cyjnej pracy, pomoże w komuniko-
waniu się z rówieśnikami z innych 
krajów. I wszystko się sprawdziło. 
Radzę sobie w porozumiewaniu 
się z młodzieżą międzynarodową, 
w ubiegłym roku wyjechałem na 
wakacje do Berlina, w tym nato-
miast wybieram się do Wiednia. 
Rodowitych Anglików jeszcze nie 
spotkałem, ale mam nadzieję, że 
nastąpi to niebawem i będę mógł 
poćwiczyć angielski w praktyce. 
Bo nic tak nie utrwala języka, jak słuchanie 
go w naturalnym wydaniu, czyli takiego, 
jakim mówią rodowici mieszkańcy - pod-
kreślił Michał Haduch z Gimnazjum Dwu-
języcznego w ZSO w Brzozowie.

Tegoroczne sukcesy Michała Ha-
ducha, to kontynuacja osiągnięć z lat po-
przednich. Trzy lata temu, na jednym  
z konkursów z języka niemieckiego Michał 
uzyskał maksymalną ilość możliwych do 
zdobycia punktów. - Byłem zaskoczony, że 
to się udało, ale uwierzyłem w siebie, że da-
lej mogę rozwijać swoją wiedzę. Faktycznie 
maksymalna ilość punktów rzadko zdarza 
się na konkursach przedmiotowych, po-
nieważ skala trudności zagadnień, z jakimi 
mierzą się uczestnicy jest naprawdę bardzo 
wysoka. Dlatego tak wyśrubować wynik, to 
sztuka nie lada - dodał Michał. Michał nie 
tylko specjalizuje się w językach obcych. 
Jego wszechstronne zainteresowania znaj-
dują odzwierciedlenie w dokonaniach na 
konkursach i olimpiadach między innymi  

z biologii. - Moje zainteresowania zde-
cydowanie wykraczają poza języki obce. 
Bliska mi jest również biologia, chemia, 
tematyka medyczna, w wolnych chwilach 
zajmuję się muzyką. Trudno mi obecnie 
powiedzieć na co postawię w przyszłości, 

jaką drogę zawodową obiorę. Pewnie jak 
przyjdzie do wyboru będę miał problem, bo 
na dzisiaj nie wiem na co się zdecyduję - 
podsumował Michał Haduch z Gimnazjum 
Dwujęzycznego w ZSO w Brzozowie.

Gimnazjum Dwujęzyczne w Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie 
otrzymało od Wojewody Podkarpackiego  
i Podkarpackiego Kuratora certyfikat 

„Szkoły Przyjaznej Uczniom Utalento-
wanym”. Na to wyróżnienie zapracowa-
ło wielu uczniów zdobywających tytuły 
laureatów w licznych konkursach przed-
miotowych na szczeblu wojewódzkim.  
- Przykład Michała jest wybitnym dowo-
dem na to, że szkoła sprzyja utalentowanym 
uczniom. Ale pamiętać należy, że uzyskanie 
takiego certyfikatu wymaga zaangażowa-
nia i sukcesów większej liczby uczniów. 
Mamy wielu laureatów i finalistów z in-
nych przedmiotów, między innymi języka 
francuskiego, z którego Jakub Dydak zajął 
7 miejsce w województwie podkarpackim, 
ponadto z historii i WOS-u, także tych suk-
cesów przyczyniających się do uzyskania 
certyfikatu było wiele. Przy czym osią-
gnięcia Michała są spektakularne, jest po 
prostu wybitnym laureatem. Z racji tego, 
że jesteśmy Gimnazjum Dwujęzycznym 
cieszę się bardzo, że właśnie języki obce 
są tak eksponowane, że uczniowie wyróż-
niają się w rywalizacji z rówieśnikami  

z całego województwa. Niemniej jednak inne 
przedmioty ogólnokształcące są również 
mocną stroną naszych uczniów. Potwierdza-
ją to najlepiej wyniki ostatniego egzaminu 
gimnazjalnego, które są po prostu rewela-
cyjne - powiedziała Dorota Kamińska - Dy-
rektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Brzozowie. Dodajmy jeszcze, że certy-
fikat „Szkoły Łowców Talentów” uzyskało 
też I Liceum Ogólnokształcące w Brzozo-
wie. Tytuł przyznano za osiągnięcia w ogól-
nopolskich konkursach przedmiotowych  
w ramach programu edukacyjnego „Ło-
wimy Talenty 2017/2018”, realizowanego 
przez Łowców Talentów Jersz.

Szeroką wiedzą, wszechstronnymi 
uzdolnieniami i spektakularnymi osiągnię-
ciami imponuje też młodzież z innych szkół 
powiatu brzozowskiego. Na przykład uczen-
nica Gimnazjum przy Szkole Podstawowej 
Nr 1 w Izdebkach Julia Ślazyk, laureatka 
konkursów z historii, matematyki i języka 
angielskiego. Najbliższym jej zaintereso-
waniom jest ostatni z wymienionych przed-
miotów, z którego zajęła pierwsze miejsce 
w wojewódzkim konkursie kuratoryjnym. 
- Konkurs polegał na tym, że najpierw na-
leżało przeczytać lekturę w języku angiel-
skim, następnie musieliśmy odpowiedzieć 
na 30 pytań dotyczących tej książki, później 
natomiast czekały na nas zadania ze słuchu 
oraz pisowni. Sporo czytam po angielsku, 
praktycznie lektury w tym języku są moimi 
ulubionymi. Językami obcymi zaintereso-
wałam się podczas wakacyjnych wyjazdów 
zagranicznych. Wówczas stwierdziłam, 
że muszę bardziej przyłożyć się do ich na-
uki - stwierdziła Julia Ślazyk z Gimnazjum  
w Izdebkach przy Szkole Podstawowej  
Nr 1. Dzięki znajomości języka angielskiego 
Julia nawiązuje międzynarodowe przyjaź-
nie z rówieśnikami. - Mam dużo przyjaciół 
we Włoszech i z nimi utrzymuję kontakty, 
postaram się też nauczyć języka włoskiego  
w przyszłości. Ukończyłam w tym roku gim-
nazjum i naukę będę kontynuować w I Li-
ceum Ogólnokształcącym w Brzozowie na 
profilu językowym - podsumowała Julia.

W ramach Programu Stypendialne-
go Powiatu Brzozowskiego im. Bł. Ks. Je-
rzego Popiełuszki przyznano jednorazowe 
stypendia w wysokości tysiąca złotych naj-
lepszym absolwentom brzozowskich szkół 
ponadgimnazjalnych. Otrzymali je: Ga-
briela Szmyd z Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych - średnia ocen 5,0, Gabriela Tomaszek  
z Zespołu Szkół Budowlanych - średnia 
ocen 5,08 i Michał Haduch z Gimnazjum 
Dwujęzycznego w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Brzozowie - średnia ocen 
5,0. Nagrody ufundował Starosta Brzozow-
ski Zygmunt Błaż, a wręczał wraz z Janu-
szem Dragułą - Wicestarostą Brzozowskim.

Sebastian Czech
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16 uczniowskich zespołów z liceów 
i techników z całej Polski wzięło udział  
w wielkim finale Szkolnych Mistrzostw 
Menadżerskich. Dwudniowa impreza od-
była się we wtorek i środę (12 i 13 czerw-
ca) w kampusie WSPiA Rzeszowskiej 
Szkoły Wyższej.

SMM organizowane są przez Start-
-up REVAS zajmujący się tworzeniem 
branżowych symulacji biznesowych oraz 
INUP Koalicja Startupów. Konkurs współ-
finansowany był przez Narodowy Bank 
Polski. Patronat honorowy nad imprezą 
sprawował Minister Edukacji Narodowej 
oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Szkolne Mistrzostwa Menedżer-
skie to propozycja skierowana do uczniów 
szkół średnich z całej Polski. Główny cel 
konkursu to wykształcenie postaw przed-
siębiorczych u uczniów szkół ponadpod-
stawowych biorących udział w projekcie. 

Uczestnicy konkursu zdobywają wiedzę  
i umiejętności w zakresie zarządzania przed-
siębiorstwem. Rozgrywka za pomocą symu-
latorów biznesowych rozwija kluczowe kom-
petencje m.in. umiejętności pracy w zespole, 
rozwiązywania problemów i stosowania tech-
nologii informatycznych.

Rozgrywki biznesowe zostały podzie-
lone na dwie kategorie: Licea Ogólnokształ-
cące oraz Technika i Szkoły Zawodowe. Do 
konkursu łącznie zgłosiło się prawie 140 
trzyosobowych drużyn ze szkół ponadgimna-
zjalnych z całej Polski. Konkurs realizowany 
był z wykorzystaniem branżowej symulacji 
biznesowej „Warsztat samochodowy” dla 
Techników i Szkół Zawodowych oraz „Biu-
ro podróży” dla Liceów Ogólnokształcących. 
Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych symu-
latorów uczniowie podejmowali realistyczne 
decyzje biznesowe m.in.: tworząc stanowiska, 
kupując sprzęt, zamawiając zasoby, zatrud-

niając pracowników i planując strategie 
promocyjne.

Szkolne Mistrzostwa Mene-
dżerskie podzielone były na 3 etapy. 
Pierwszy to specjalne szkolenie dla na-
uczycieli pozwalające im poznać zasa-
dy gry i możliwości symulatorów biz-
nesowych. Drugi etap to trwająca dwa 
miesiące uczniowska rozgrywka eli-
minacyjna prowadzona przez Internet. 
Podczas tej części każdy zespół musiał 
podejmować decyzje biznesowe w ty-
godniowych okienkach decyzyjnych.

Brzozów reprezentował zespól  
z ZSE w składzie : Katarzyna Fic, Alek-
sandra Rychlicka i Tomasz Hućko, czyli 
firma FASTCAR. Opiekę nad zespołem 
sprawowała Elżbieta Leń. Firma ZSE, 
po ciężkich bojach, zakwalifikowała się 
do III finałowego etapu. Wzięli w nim 
udział uczniowie z Brzozowa, Krako-
wa, Bytomia, Chełma, Zamościa, No-
wego Sącza, Jasła, Tczewa, Chrzanowa, 
Przemyśla, Rzeszowa, Boguchwały, 
Nałęczowa, Olkusza, Lubartowa i Łań-
cuta.

Rozgrywka finałowa odbyła się 
w pracowniach komputerowych WSPiA 
Rzeszowskiej Szkoły Wyższej i trwała 
dwa dni od 12 do 13 czerwca 2018 roku. 
Uczniowie musieli podejmować samo-
dzielnie decyzje biznesowe bez pomocy 
i podpowiedzi opiekunów.

Po zaciętej walce zespół z ZSE 
wypracował w swojej firmie najwyż-
szy wynik ekonomiczny i tym samym 
zajął I miejsce. - Zespół FASTCAR ma 
ogromną satysfakcję z wygranej. To nie 
był łatwy konkurs. Jego forma wymaga-
ła od uczniów ogromnego i czasochłon-
nego zaangażowania w podejmowaniu 
decyzji związanych z prowadzeniem 
własnego biznesu. Najpierw, przez dwa 
miesiące, musieli wykazać się przede 
wszystkim umiejętnością pracy zespo-
łowej, ustaleniem celów i właściwym 
podziałem ról w zespole. Finałowa 
rozgrywka było bardzo burzliwa, gdyż 
rywalizacja między firmami konkuren-
cyjnymi powodowała, że konkurs budził 
w jej uczestnikach ogromne emocje i po 
prostu bardzo wciągał - poinformowała 
opiekunka zespołu Elżbieta Leń.

Uczniowie otrzymali cenne nagro-
dy, ale to satysfakcja z osiągniętego wy-
niku była dla nich największą nagrodą. 

Uczniowie ZSE zwycięzcami 
Ogólnopolskich Szkolnych Mistrzostw Menedżerskich

Zwycięzcy Szkolnych Mistrzostw Menedżerskich Katarzyna Fic, Aleksandra Rychlicka i Tomasz Hućko 
wraz z opiekunem Elżbietą Leń

Elżbieta Leń
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W tym roku zakres merytoryczny 
XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 
Biblijnej obejmował: Księgę Psalmów, 
List do Galatów i List do Filipian (wraz  
z wprowadzeniami, przypisami i komenta-
rzami oraz słownikiem).

Olimpiada składała się z trzech eta-
pów. Pierwszy szkolny odbył się 13 marca 
br. Do drugiego diecezjalnego zakwalifi-
kowali się: Dominika Dereń II f, Joanna 
Antoń II f, Eliza Siwulska II a oraz Tomasz 
Hućko III a. Zmagania etapu drugiego 
miały miejsce 18 kwietnia w Przemyślu. 
Podobnie jak w ubiegłym roku najlepszą 
na tym etapie okazała się Dominika. Jedną 
z nagród za zajęcie 1 miejsca, obok udzia-
łu w finale, była możliwość wzięcia udzia-
łu w Spotkaniu Młodych z Biblią 10-11 
maja na Jasnej Górze. 

Uczennica klasy II f wystąpiła w fi-
nale konkursu  4-5 czerwca 2018 w Niepo-

kalanowie. W finale wzięło udział 118 osób 
(wyłonionych spośród 30 tys. uczestników). 
Po ogłoszeniu wyników części pisemnej, 
młodzież wzięła udział w etapie ustnym 
konkursu. Ostatecznie Dominika zmagania 
konkursowe zakończyła na IV miejscu. 

Tomasz Zakielarz

Uczniowie z Zespołu Szkół Ekono-
micznych w Brzozowie – Katarzyna Fic, 
Aleksandra Rychlicka i Wojciech Mał-
kuch zdobyli III miejsce w finale konkursu 
"Przedsiębiorczość w praktyce", który od-
był się 6 czerwca w siedzibie Podkarpac-
kiego Urzędu Marszałkowskiego w Rze-
szowie.

Projekt „Przedsiębiorczość w prak-
tyce” był realizowany z Narodowym Ban-
kiem Polskim w ramach programu edukacji 
ekonomicznej, przy współpracy z oddzia-
łem ZUS w Rzeszowie, Izbą Administracji 
Skarbowej w Rzeszowie, Wojewódzkim 
Urzędem Pracy, Urzędem Marszałkow-
skim Województwa Podkarpackiego, oraz 
Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechni-
ką Rzeszowską, Zespołem Szkół Liceal-
nych w Leżajsku. 

W projekcie uczestniczyło 759 osób. 
26 szkół wzięło udział w półfinale, a w fi-

nale 6 szkół zaprezentowało swoje bizne-
splany.

Realizacja projektu przebiegała trzy-
stopniowo. W pierwszym etapie trwają-
cym od września do kwietnia, młodzież  
w swoich szkołach uczestniczyła w cyklu IV  
warsztatów tematycznych prowadzonych 
przez specjalistów z instytucji partnerskich. 
Uczniowie, pracując w trzyosobowych ze-
społach, raz w miesiącu wykonywali zada-
nia praktyczne i rozwiązywali test.

20 kwietnia w Zespole Szkół Tech-
nicznych w Leżajsku odbył się półfinał pro-
jektu. Jego uczestnikami zostały zespoły, 
które zdobyły najwyższą liczbę punktów w I 
etapie. W etapie tym uczniowie ZSE zdobyli 
największą liczbę punktów zajmując pierw-

Uczniowie ZSE w finale projektu 
„Przedsiębiorczość w praktyce”

sze miejsce i kwalifikując się do finału. 
Podczas trzeciego – finałowego 

etapu, reprezentacje sześciu najlepszych 
szkół, przedstawiły w trakcie prezentacji 
przed komisją swoje biznesplany oraz 
udzielały odpowiedzi na pytania jury. 

Wychodząc naprzeciwko potrze-
bom rynku uczniowie ZSE postanowili 
stworzyć niepowtarzalny biznes Klubo-
kawiarni PLANSZÓWKA, gdzie ludzie 
w każdym wieku mogliby w miłej atmos-
ferze spędzić czas grając w gry planszo-
we, zarówno te tradycyjne, jak i nowości 
z rynku gier. Komisja konkursowa doce-
niła zarówno oryginalność pomysłu jak  
i formę prezentacji biznesplanu. 

Dorota Więch – Zięba, 
szkolny koordynator projektu

Dominika Dereń laureatką 
XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Na uczestników konkursu cze-
kało wiele atrakcji m.in. wystąpił 
zespół Wyrwani z niewoli. Formację 
tworzą dwaj hip-hopowi artyści, Ja-
cek „Heres” Zajkowski i Piotr Zalew-
ski. Obaj niegdyś uwikłani w uzależ-
nienia przeżyli głębokie przemiany 
duchowe.

Uczennicy ZSE w Brzozowie 
składamy gratulacje.
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W konkursie „Kultura wsi. Moja kultura” zorganizowanym przez Muzeum Kultu-
ry Ludowej w Kolbuszowej uczniowie Technikum Nr 2 z Zespołu Szkół Budowlanych  
w Brzozowie zdobyli wszystkie czołowe miejsca. 

Na najwyższym stopniu podium triumfowała drużyna w składzie: Patryk Puszkar, 
Mikołaj Oględziński i Michał Kuryś. Mateusz Gładysz zajął drugie miejsce, natomiast Ju-
lia Bąk została laureatką trzeciej nagrody. Pod kierownictwem Haliny Baran przygotowali 
prezentacje multimedialne, w których przedstawili, jak zmieniała się ich rodzinna miej-

scowość w ostatnich dziesięcioleciach. 
Zdaniem organizatora konkursu dra Ja-
nusza Radwańskiego z Muzeum Kultury 
Ludowej w Kolbuszowej młodzi ludzie 
niejednokrotnie swoją dociekliwością 
przewyższali profesjonalistów. 

Laureaci dwóch pierwszych 
miejsc wybrali temat „Ze starego al-
bumu”, wcielając się w rolę badaczy 
archiwów rodzinnych, szkolnych i pa-
rafialnych. Zgromadzony materiał fo-
tograficzny uzupełnili opracowaniem 
zawierającym informacje o przedsta-
wionych ludziach, wydarzeniach i miej-
scach. Natomiast Julia Bąk przygoto-
wała prezentację, której najważniejszą 
częścią stał się film dotyczący pasji rę-
kodzielniczej jej babci Stefanii Bąk. 

Uroczyste wręczenie nagród  
z udziałem przedstawicieli władz woje-
wódzkich odbyło się 3 czerwca 2018 r. 
w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbu-
szowej.

Halina Baran

Podium dla uczniów ZSB

Od lewej: Michał Kuryś, Patryk Puszkar, Julia Bąk, Mikołaj Oględziński, Mateusz Gładysz

Pięćdziesięciu słuchaczy Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w Brzo-
zowie uczestniczy w projekcie Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Wschodniej 
w Przemyślu „Kompetentny senior 
ambasadorem społeczeństwa wie-
dzy”, realizowanym od 15 mar-
ca do końca października 2018 r.  
w ramach Programu Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. 
Bierze w nim udział łącznie 260 
osób z ośmiu UTW działających  
w województwie podkarpackim. 
Poza brzozowskim uniwersytetem 
do projektu przystąpili również: Ja-
rosławska Akademia Trzeciego Wie-
ku, Przemyski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku i  Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku PWSW w Przemyślu oraz czte-

ry nowoutworzone przez będące partnerami 
projektu gminy: Bircza, Krasiczyn, Żurawica  
i Przemyśl.  

Projekt skierowany jest do osób starszych, 
które są zainteresowane podtrzymaniem aktyw-
ności intelektualnej oraz pełnym uczestnictwem 

w życiu społecznym. Celem głównym 
jest zmotywowanie osób starszych, z racji 
wieku będących najczęściej biernymi za-
wodowo do podjęcia trudu nauki, zdoby-
wania wiedzy i nowych umiejętności prak-
tycznych. - Słuchacze UTW w Brzozowie 
uczestniczą w zajęciach, które mają cha-
rakter popularno-naukowy. Są to bardzo 
ciekawe wykłady i prelekcje, wygłaszane 
najczęściej przez profesorów przyjeżdżają-

cych do nas z uczelni krakowskich, 
rzeszowskich i przemyskich. Cieszą 
się one dużym zainteresowaniem. 
Tematyka wykładów jest wszech-
stronna. Dotyczy między innymi 
zdrowia, kultury, zabytków, jak 
również historii i tradycji nie tylko 
naszego regionu, ale także innych 
zakątków świata – poinformo-
wała Ewa Toczek – Prezes UTW  
w Brzozowie. 

W ramach projektu odby-
wają się także warsztaty z języka 
angielskiego i niemieckiego oraz 

Aktywni seniorzy
Słuchacze UTW podczas wykładu pt. Mikrobiom - twój sojusznik w walce o zdrowie

Warsztaty tańca dworskiego „Z królem przez wieki” podczas Pikniku Pokoleń
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Piknik Pokoleń przy ZSO
W niedzielne popołudnie 10 czerwca br. 

młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Brzozowie razem ze słuchaczami Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku bawiła się na Pikniku Pokoleń.

W imprezie uczestniczyło również wielu 
mieszkańców Brzozowa. Atmosfera pikniku była 
wyjątkowa. Najmłodsi zafascynowani byli poka-
zami fizycznymi i chemicznymi, które pokazy-
wały im potęgę nauki, ale przenosiły też w świat 
magii i alchemii.

Koncertowe występy wokalno-muzyczne 
solistek i zespołu uczniów ZSO oraz pokazy tań-

ca nieustannie wprowadzały w zachwyt 
uczestników. Niewątpliwą atrakcją była 
nauka tańców dworskich przez hrabiego 
Macieja Lubicz-Rąbalskiego i profesor 
Krystynę Leśniak-Moczuk, gości spe-
cjalnych Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku  w ramach programu Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego „Kompetentny 
Senior Ambasadorem Społeczeństwa 
Wiedzy”. Punktem kulminacyjnym były 
wspólne tańce dworskie w wykonaniu 
młodzieży i słuchaczy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, które można nazwać 
tańcami pokoleń.

Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyły się pokazy łucznicze w wy-
konaniu Wiktorii Toczek oraz zawo-
dy łucznicze, w których wzięły udział 

dzieci, młodzież a także senio-
rzy. Nie zabrakło też różnych 
słodkości, koreczków owoco-
wych, wyśmienitych ciast oraz 
ciasteczek, przygotowanych 
przez Panie z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku i uczniów Li-
ceum. 

Wszyscy doskonale się 
bawili, a o uśmiech na twa-
rzach przez całą imprezę zabie-
gał fantastyczny Klaun i Ma-
giczny Jednorożec.

warsztaty informatyczne czy kulinarne. 
- Zagadnienia poruszane na warsztatach 
mają ukazywać osiągnięcia współcze-
snej nauki i technologii oraz prowadzić 
do przełamywania lęków, barier przed 
nowoczesnymi technologiami. Udział 
w takich warsztatach pozwala naszym 
słuchaczom nabywać umiejętności in-
formatyczne, językowe oraz kulinarne, 
jakże przydatne w życiu codziennym 
osób starszych – powiedziała E. Toczek.

W najbliższych miesiącach dla 
uczestników projektu organizowane 
będą wycieczki popularyzujące naukę, 
edukację i dziedzictwo kulturowe re-
gionu i kraju. – Planujemy pojechać 
na jednodniową wycieczkę, podczas 
której odwiedzimy Jarosław, Przemyśl, 
Horyniec, Radróż, Basznię Dolną i Lu-
baczów, gdzie będziemy uczestniczyć  

w Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła. Wy-
bieramy się również na dwudniową wyciecz-
kę do Krakowa. W programie przewidziane 
jest zwiedzanie Wawelu, Starego Miasta, Mu-
zeum Narodowego, Muzeum Inżynierii Miej-

skiej i Ogrodu Doświadczeń 
im. St. Lema – opowiedziała  
E. Toczek.

Na zakończenie realiza-
cji projektu odbędzie się konfe-
rencja podsumowująca. Będzie 
ona poświęcona problematy-
ce aktywizacji osób starszych  
w ramach działań Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku w Polsce  
i najnowszym trendom eduka-
cji przez całe życie. - Jestem 
przekonana, że zdobyta wie-
dza, doświadczenie, umiejętno-
ści praktyczne pozwolą naszym 

słuchaczom poczuć się pewniej we współ-
czesnym świecie, w naszych rodzinach  
i wśród znajomych – podsumowała Prezes 
E. Toczek.

Anna Kałamucka

Dorota Kamińska - Dyrektor ZSO 
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Mimo ciągłego postępu technolo-
gicznego w medycynie żadne aparaty ani 
urządzenia nie są w stanie zastąpić kompe-
tencji, troski i współczucia ludzi pragną-
cych służyć chorym i cierpiącym. Traktu-
jących swój zawód nie tylko w kategoriach 
obowiązku, ale i powołania. Jak ma to 
miejsce w przypadku pielęgniarek i po-
łożnych, które są przy pacjentach czasami  
w najtrudniejszych chwilach ich życia. Za-
wsze gotowych nieść pomoc, wysłuchać, 
powiedzieć ciepłe słowo, dodać otuchy. 

Skupiających się nie tylko na merytorycz-
nym przygotowaniu, pozwalającym wy-
konywać tę profesję, lecz również na oto-
czeniu pacjentów opieką i wspieraniu ich  
w chorobie.

5 czerwca br. z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej  
w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozo-
wie odbyła się uroczystość, poprzedzona 
mszą św., której przewodniczył ks. Bp Ja-
nusz Niemiec – Biskup Pomocniczy Die-
cezji Kamieniecko-Podolskiej na Ukrainie 
wraz z ks. Prałatem Kazimierzem Gadza-
łą – Diecezjalnym Duszpasterzem Służby 
Zdrowia, Neoprezbiterem ks. Arkadiuszem 
Wojnickim i Kapelanem Szpitala ks. Sta-
nisławem Walterem.  W homilii ks. Bp 
Janusz Niemiec podkreślił jak wspaniałą,  
a zarazem odpowiedzialną służbę pełnią 
pielęgniarki, pielęgniarze i położne, wy-
pełniając tak szczytną ideę, polegającą na 
służbie ludziom cierpiącym w chorobie. 
Podczas eucharystii zawierzył personel 
pielęgniarski pod opiekę pierwszej błogo-
sławionej siostrze Hannie Chrzanowskiej, 
która była kobietą niezwykłą, o wielkim 
sercu, pielęgniarką niosącą pomoc po-
trzebującym. W cierpiącym człowieku 
dostrzegała rysy cierpiącego Chrystusa,  

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej 
w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie

a pielęgniarską służbę temu człowieko-
wi pojmowała jako osobistą odpowiedź 
na boże powołanie. Była znajomą Pa-
pieża Jana Pawła II, który mówił o niej 
zawsze bardzo ciepłe słowa. Podkre-
ślał, że jest dla niego ogromną pomocą  
i oparciem. Kardynał Stanisław Dziwisz 
nazywał ją Matką Teresą z Krakowa. 
Została beatyfikowana podczas uroczy-
stości 28 kwietnia br. w Łagiewnikach. 

Środowisko pielęgniarskie brzo-
zowskiego szpitala, dyrekcja, ks. ka-

pelan i personel medyczny zainspiro-
wani postacią bł. H. Chrzanowskiej, 
po uczestnictwie w uroczystościach 
beatyfikacji oraz po rekolekcjach służ-
by zdrowia w Częstochowie, wyszli 
z inicjatywą pozyskania relikwii do 
brzozowskiej kaplicy szpitalnej, aby 
wzorem błogosławionej mogli realizo-
wać wielkodusznie swoje powołanie 

dla dobra chorych i cierpiących. – Obecność 
relikwii bł. H. Chrzanowskiej będzie nam zna-
kiem i przypomnieniem, że powołanie nas do 
służby chorym, biednym, opuszczonym jest 
odpowiedzią na wezwanie „…Wszystko, co 
uczyniliście jednemu z tych braci moich naj-
mniejszych, Mnieście uczynili…” - napisali 
w wystosowanym piśmie do Ks. Proboszcza 
Józefa Gubały z Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. Św. Mikołaja w Krakowie, licząc na po-
zytywną odpowiedź. Relikwie siostry bł. H. 
Chrzanowskiej zostałyby przekazane do kultu 
wszystkim modlącym się w kaplicy szpitalnej.  

Podczas drugiej części uroczystości 
sylwetkę niezwykłej pielęgniarki przybliży-
ła zebranym Naczelna Pielęgniarka Szpitala 
Specjalistycznego w Brzozowie Zenona Ra-
dwańska. Wiele ciepłych słów na temat tego 
wyjątkowego zawodu napłynęło do Przewod-
niczącej Zakładowej Organizacji Związko-
wej Pielęgniarek i Położnych przy SSPOO  
w Brzozowie Zofii Czech. - Zawód pielęgniar-
ki i położnej wykracza daleko poza posiadane 
umiejętności i profesjonalizm. Nierozerwal-
nie łączy się z życzliwością i wrażliwością na 
ludzkie cierpienie. Wasze słowa otuchy, gesty 
dobroci i pocieszenia to zarówno dla chorych, 
jak i ich rodzin, duże wsparcie. Nie tylko towa-
rzyszycie im w trudnych chwilach choroby, ale 
dzielicie ogromną radość narodzin, czy przej-
mujący smutek pożegnań z bliskimi. Towarzy-
szycie w fundamentalnych chwilach ich życia. 
Dziś, dziękujemy Wam za tę ofiarną posługę 
i zaangażowanie. W tym szczególnym dniu 
życzymy Państwu satysfakcji z wykonywania 
tak wyjątkowego zawodu, ludzkiej życzliwości 
i uznania pacjentów. Mamy nadzieję, iż kolej-
ne lata pracy pełne będą pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym oraz ciągłej pogody 
ducha i radości – pisali w okolicznościowym 
liście Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż 

Kompetencje, życzliwość i wrażliwość

Życzenia w imienu Starosty i Wicestarosty 
Brzozowskiego przekazała Naczelnik Wydziału 

Organizacyjno-Administracyjnego Ewa Szerszeń

Uroczysta msza św. w kaplicy szpitalnej
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25 maja br. w Jaworzynie Krynickiej odbył się Rajd pie-
szy „Tropami Beskidzkiej Przyrody”, którego organizatorem była 
Liga Ochrony Przyrody Oddział w Brzozowie. W imprezie do-
finansowanej ze środków Starostwa Powiatowego w Brzozowie, 
uczestniczyli członkowie szkolnych kół LOP wraz z opiekuna-
mi ze Szkoły Podstawowej w Brzozowie i Szkoły Podstawowej  
w Malinówce, które były współorganizatorami konkursu wiedzy  
o beskidzkich formach ochrony przyrody. 

Na trasach rajdu przebiegających przez ścieżki przyrod-
niczo-edukacyjne „Na stoku Jaworzyny” członkowie LOP mieli 
okazję zapoznać się z najciekawszymi fragmentami krajobrazo-
wo-przyrodniczymi Jaworzyny. Dużą atrakcją okazał się wyjazd 
kolejką gondolową na szczyt Góry Jaworzyny Krynickiej, skąd 
można było podziwiać niepowtarzalne krajobrazy i soczystą be-
skidzką przyrodę.

Następnym punktem Rajdu była Kamianna, w której człon-
kowie LOP zwiedzili Muzeum pszczelarstwa. Mieli okazję obej-

oraz Wicestarosta Brzozowski Ja-
nusz Draguła, który na ręce Zofii 
Czech przekazała Ewa Szerszeń 
– Naczelnik Wydziału Organiza-
cyjno-Administracyjnego Staro-
stwa Powiatowego w Brzozowie. 
Gratulacje i życzenia przekazała 
również Renata Michalska – Prze-
wodnicząca Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Krośnie. 
– Dziękuję wam za tę pracę, którą 
wykonujecie na rzecz człowieka 
chorego, cierpiącego. Za to, że ła-
godzicie jego smutek, ból i trosz-
czycie się jakby był częścią waszej 
rodziny. Życzę wam z całego serca satysfakcji, 
radości z tej trudnej i odpowiedzialnej pracy 
oraz szczęścia rodzinnego, zdrowia, spełnie-
nia marzeń i wszystkiego co najlepsze – po-
wiedziała R. Michalska.

Pomyślności w dalszej pracy zawodo-
wej oraz sprostaniu wyzwaniom, jakie niesie 
codzienność życzył pielęgniarkom i położ-
nym Dyrektor Szpitala Specjalistycznego  
w Brzozowie Antoni Kolbuch. W swoim wy-

stąpieniu zaznaczył, że zawód pielę-
gniarki, położnej wymaga szczególnego 
powołania. Podziękował oraz wyraził 
uznanie za pracę, a także za szczegól-
ną atmosferę, którą w szpitalu tworzy  
w dużym stopniu personel pielęgniar-
ski. W dniu świętowania przekazał rów-
nież słowa podziękowania, kierowane 
przez pacjentów wdzięcznych za pomoc 
otrzymaną od personelu podczas pobytu  

w brzozowskim szpitalu. – Wizeru-
nek szpitala w dużej mierze zależy 
od tego jak my postępujemy z drugim 
człowiekiem, potrzebującym opieki, 
oczekującym powrotu do zdrowia. 
W tym dniu szczególnym życzę dużo 
zdrowia, wytrwałości, ciepła i miło-
ści do drugiego człowieka, a także 
satysfakcji z wykonywanej pracy. 
Wyrażam swoją wdzięczność. Cieszę 
się, że jest mi dane w takim środowi-
sku pracować – podkreślił Dyrektor 
A. Kolbuch.     

Ponadto w obchodach Mię-
dzynarodowego Dnia Pielęgniarki  

i Położnej wzięli udział m.in.: Dyrektor ds. 
Ekonomiczno-Finansowych Piotr Organ, 
Kierownik Działu Zatrudnienia i Kadr 
Bogdan Szerszeń i Wiceprezes Fundacji 
Promocji Zdrowia przy Szpitalu Specja-
listycznym w Brzozowie Anna Mendyka. 
Spotkanie okolicznościowe prowadziła 
Beata Barańska – Oddziałowa Ortopedii 
Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego 
w Brzozowie. Anna Kałamucka

Renata Michalska Antoni Kolbuch

rzeć wystawę narzędzi pszczelarskich 
pochodzących z różnych okresów 
historycznych, jak też skansen uli fi-
guralnych  oraz rzeźb, wśród których 
znajduje się też figura patrona pszcze-
larzy - św. Ambrożego. 

Po zakończeniu zwiedzania  
muzeum odbyło się podsumowanie 
rajdu, podczas którego ogłoszono 
wyniki konkursu zorganizowanego  
w szkolnych kołach LOP. Uczestnic-
two w konkursie wiedzy o beskidz-
kich formach przyrody wyłoniło  
6 zwycięzców i zmobilizowało tak 
liczną grupę do zainteresowania tą 
formą ochrony i jej bogactwem. Lau-
reatom konkursu dyplomy i nagrody 
wręczyła Ewa Tabisz – Sekretarz Po-
wiatu. 

Zwycięzcami konkursu wiedzy 
o beskidzkich formach przyrody zo-

stali: w Szkole Podstawowej w Brzozowie: 1 miejsce Katarzyna 
Terefenko, 2. Lena Ilasz, 3. Julia Karamus, natomiast w Szkole 
Podstawowej w Malinówce: 1 miejsce Patrycja Preisner, 2. Miłosz 
Józefczyk i 3. Kinga Leczek.

Tropami Beskidzkiej Przyrody

Barbara Kopczyk
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Z pokorą…

Ja, gimnazjalista XXI wieku:
Zapatrzony w monitor komputera,
Zaczytany w wiadomości na facebooku,
Trzymający telefon komórkowy w ręce,
Szukający akceptacji wśród rówieśników,
Potrzebujący adrenaliny i mocnych wrażeń.

On, Papież XXI wieku:
Zapatrzony w drugiego człowieka,
Zaczytany w tomiku poezji,
Trzymający w dłoni różaniec,
Szukający spokoju na łonie przyrody,
Potrzebujący chwili spokoju i zadumy.

Co robić, aby tak jak On być świętym?

Zapatrzyć się w Boga i bliźniego,
Poczytać Pismo Święte,
Potrzymać spracowaną dłoń babci,
Poszukać akceptacji u sąsiada i brata,
Dostrzec chorego i samotnego,
Klęknąć przed krzyżem w domu rodzinnym.

Boże, proszę, daj mi mądrość i rozum,
Abym umiał to wszystko uczynić, tak jak uczył 
Jan Paweł II,
 z pokorą.

                                       Kamil Glazer

Piękny, dojrzały wiersz autorstwa 
Kamila Glazera - ucznia II klasy gim-
nazjum w Zespole Szkół w Orzechów-
ce uznano za najlepszy w tegorocznym 
konkursie literackim „Młodzi a Jan Pa-
weł II”. Tradycyjnie już rozstrzygnię-
cie konkursu, które miało miejsce 30 
maja br., poprzedzone było mszą św.  
w brzozowskiej bazylice mniejszej, w któ-
rej uczestniczyła młodzież i grono peda-
gogiczne Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Brzozowie.

W swym „testamencie” Jan Paweł 
II zostawił skarb swego nauczania, swego 
przykładu. Skarb, z którego można czer-
pać garściami. Jego nauka bowiem nie tyl-
ko skłaniała do refleksji i zadumy, ale była 
wręcz wyzwaniem. Jan Paweł II często 
głosił rzeczy niepopularne, trudne. Szedł 
pod prąd i jasno stawiał wysokie wymaga-
nia moralne. Był autentyczny i prawdziwy, 
za co młodzież go ceniła i garnęła się do 
niego. Również dziś jego postać jest wciąż 
żywa w duchu młodzieży. - Sprawdzając 
Wasze piękne prace w moim sercu zrodziły 
się wnioski, że jest to święty, który ciągle 
żyje. Nie zapomnieliście o nim. Czytając te 
prace można było zobaczyć, że Jan Paweł 
II żyje w sercach młodych Polaków. (…) 
Żyjecie jego nauką. Rzeczywiście jest on 
obecny na naszej polskiej ziemi, na naszej 

brzozowskiej ziemi -  podkreślał ks. Piotr 
Sobolak, który wraz z Małgorzatą Kuligą 
i s. Anetą Śmiałą był członkiem jury kon-
kursowego.

O tym jak nauki Papieża Polaka 
były bliskie młodzieży świadczy nie tylko 
dojrzałość zwycięskiego wiersza Kamila 
Glazera „Z pokorą”. Dojrzeć to również 
można w pracach pozostałych uczestników 
konkursu. Na szczególną uwagę zasługują 
osoby, które otrzymały w konkursie wy-
różnienia: Miłosz Siadkowski z wierszem 

„Przesłanie” (kl. II gim., ZSO 
Brzozów), Julia Cwynar „Blask 
sieci Jana Pawła II” (kl. III gim., 
Zespół Szkół w Orzechówce) 
oraz Ewelina Florczak „Zachę-
ceni przez Jana Pawła II wołajmy 
o dary Ducha Świętego” (kl. II a, 
ZSO Brzozów). Nagrody w kon-
kursie wręczyły Sekretarz Powia-
tu Ewa Tabisz oraz Dyrektor Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
w Brzozowie Dorota Kamińska. 

Iść pod prąd z Janem Pawłem II

Dyrektor ZSO podziękowała Se-
kretarz Powiatu za coroczną obecność, 
podkreślając, że towarzyszy uczestnikom 
konkursu już od 12 lat. - Autorytet Jana 
Pawła II jest niezawodny. Można mu za-
wierzyć w ciemno. Pamiętam Jana Pawła 
II jako człowieka z krwi i kości. Jest przy-
kładem na to, że każdy może być świętym 
człowiekiem. Każdy z nas może być wielki 
tym, co daje drugiemu człowiekowi. A ludzi 
mamy przecież wokół siebie. Pamiętajcie  
o tym – zwróciła się do młodych Ewa Ta-
bisz. Na koniec, przy dźwiękach ulubionej 
pieśni Papieża Polaka, młodzież tradycyj-
nie już złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod 
pomnikiem Jana Pawła II.

Nagrody laureatom wręczyła Sekretarz Powiatu  
Ewa Tabisz oraz Dyrektor ZSO Dorota Kamińska

Młodzież złożyła kwiaty i zapaliła znicze 
pod pomnikiem Jana Pawła II

Anna Rzepka



Młodość, radość i entuzjazm charakteryzowały ponad dwustu uczestników re-
prezentujących siedem zespołów pochodzących z pięciu państw podczas XIV Mię-
dzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Dzieci Gór i Dolin”, zorganizowanego 
w Niebocku 24 czerwca br. Rozbrzmiewająca ze stadionu muzyka, kolorowe, ludowe 
stroje młodych artystów oraz prezentowany taneczny kunszt nawiązywały do tradycji 
narodowych kilku europejskich regionów i przybliżały publiczności kulturowe dzie-
dzictwo innych nacji. Wszystkie występy cechowała naturalna swoboda potwierdza-
jąca talent tancerzy, zaś młodzieńcza pasja połączona z ciężką pracą i kilkuletnim 
doświadczeniem dały rewelacyjne efekty. Ze sceny przez kilka godzin emanowała 
pozytywna energia, której nie zakłócił nawet mocno chwilami padający deszcz.

W tym roku do Niebocka przyjechały nastę-
pujące zespoły: Gergjowcze z Bułgarii, Af Goce 
Delcev z Macedonii, Uguntina z Łotwy, Lider 
Dance z Ukrainy, Lileya z Ukrainy oraz Ziemia 
Mielecka i gospodarze, Kalina z Niebocka. - Za-
wsze chcemy zaskoczyć jakimiś pozytywnymi 
wrażeniami, przede wszystkim poziomem ar-
tystycznym i zespołami prezentującymi się na 
naszym Festiwalu. Po dziesięciu latach po-
nownie na naszej scenie pojawił się zespół  
z Rygi na Łotwie, zaś zadebiutowali u nas Ma-
cedończycy, Ukraińcy i Bułgarzy. Oczywiście 
wcześniej kraje te były reprezentowane w Nie-
bocku, ale przez inne zespoły z innych miast 
- powiedział Jacek Adamski - Dyrektor Festi-
walu „Dzieci Gór i Dolin”. 

Z polskich zespołów po raz pierw-
szy wystąpili tancerze z „Ziemi Mieleckiej”.  

- Charakterystyczne tańce dla naszej ziemi, to między innymi Lasowiak, który 
znalazł się oczywiście w naszym repertuarze podczas Festiwalu. W Ziemi Mie-
leckiej funkcjonują obecnie trzy grupy, nabór przeprowadzamy co dwa lata. 
Raz jest zainteresowanie większe, raz mniejsze, dużą motywacją dla młodzieży 
jest między innymi kontynuowanie rodzinnych tradycji tanecznych. Jeśli ktoś 
z najbliższych uczestniczy, bądź uczestniczył w zajęciach, to swoja obecnością 
w zespole mobilizuje krewnych. Bierzemy udział nie tylko w przeglądach, ale  
i w konkursach, zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych. Przykładowo 
spory sukces odnieśliśmy w Bułgarii, gdzie zdobyliśmy Grand Prix we wszyst-
kich kategoriach, w których tańczyliśmy. Z osiągnięć na krajowym podwórku 
godną podkreślenia jest nagroda specjalna w ogólnopolskim konkursie w To-
runiu w wysokości 20 tysięcy złotych. To najwyższa kwota, jaką udało nam się 
wygrać. Kwotę tę przeznaczyliśmy na uszycie pięknych strojów - podkreśliła 
Alicja Skopińska-Parys - Kierownik Zespołu Ziemia Mielecka.

Debiutantom z Mielca towarzystwa dotrzymywali doświadczeni już 
w występach na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Dzieci 
Gór i Dolin”, gospodarze imprezy, zespół „Kalina” z Niebocka. Wszak na 
czternaście zorganizowanych festiwali na wszystkich obecni byli tancerze  

Dzieci Gór i Dolin



z Kaliny. - Osobiście na Festiwalu mam 
przyjemność być po raz siódmy. Cały czas 
staramy się rozwijać i pokazywać coś nowe-
go za każdym razem. W tym roku Festiwal 
otworzyliśmy suitą tańców Beskidu Żywiec-
kiego, następnie zaprezentowaliśmy tań-
ce górali śląskich, tańce starej Warszawy,  
a na koniec tańce narodowe: polonez oraz 
krakowiak. Zespół podczas wakacji często 
wyjeżdża za granicę, a ponadto występuje-
my u siebie w gminie Dydnia, na przykład  
w szkole lub uświetniając różne imprezy 
okolicznościowe. Folklor każdego kraju 
jest odmienny, więc trudno porównywać 
kroki, czy figury, natomiast zawsze jestem 
zachwycony dyscypliną zespołów głównie 
ze Wschodu oraz poziomem ich techniki ta-
necznej - stwierdził Tomasz Rożek - chore-
ograf w zespole „Kalina”.

Festiwal podtrzymuje tradycje, 
utrwala kulturowe dziedzictwo, buduje sil-
ne więzi przynależności do zamieszkiwa-
nego regionu, a jednocześnie umożliwia 
poznanie obyczajów innych europejskich 
narodów. To niezwykle ważne i warto-
ściowe zważywszy na fakt, że biorą w nim 
udział ludzie młodzi, ciekawi świata. - Do 
Festiwalu przygotowujemy się w zasadzie 
przez cały rok, żeby godnie zaprezentować 
się przed publicznością. Ćwiczę już około 
pięciu-sześciu lat i jeśli miałabym wskazać 
ulubiony taniec, to wymieniłabym te zwią-
zane z Beskidem Żywieckim - poinformowa-
ła Oliwia Bartkowska z zespołu „Kalina”  
z Niebocka. - W tygodniu na taniec poświę-
cam pięć-sześć godzin. Bardzo lubię tań-
czyć, więc nie odczuwam trudów treningów, 
czy przygotowań do poszczególnych prze-
glądów i konkursów. Skupiam się tylko i wy-
łącznie na folklorze - powiedziała Karolina 
Wilk z „Ziemi Mieleckiej”. - Taniec popu-
larny jest również wśród chłopaków, co po-
twierdza nasza „Ziemia Mielecka”, w któ-
rej wielu nas ćwiczy. Ja jestem w zespole od 
dwóch lat i w sumie w dość krótkim czasie 
zdążyłem posmakować paru sukcesach na 
regionalnych i ogólnopolskich konkursach. 
Dodać i podkreślić należy, że  w zespole 
„Ziemia Mielecka” nie tylko tańczymy, ale 

i śpiewamy - powiedział Marcin Paduch  
z mieleckiej grupy.

Dialog z rówieśnikami z innych 
krajów pozwala na zawieranie znajo-
mości, czy przyjaźni, stanowi również 
źródło wiedzy o kulturze państw repre-
zentowanych przez młodzież przyjeżdża-
jącą na festiwal do Niebocka. - Festiwal 
musi się rozwijać, nie możemy się zamy-
kać na powtarzające się zespoły, musi 
występować ich rotacja, stąd staramy 

się za każdym razem sprowadzać nowe, 
prezentujące nową odsłonę tańców cha-
rakterystycznych dla poszczególnych 
regionów, czy państw. Szkoda, że nie by-
liśmy w stanie ze względów finansowych 
gościć zespołu z Karagandy. Tam część 
dzieci ma polskie korzenie, ale jednocze-
śnie kultywuje dziedzictwo polskie i ka-
zachskie. Tradycyjnie dziękuję Staroście 
Brzozowskiemu, Zygmuntowi Błażowi, 
który wspiera nas od zawsze, a w tym 



roku z powiatu brzozowskiego otrzymaliśmy naj-
większą dotację na organizację Festiwalu „Dzie-
ci Gór i Dolin”. Ukłony też dla Wicemarszałka 
Województwa Podkarpackiego Marii Kurowskiej 
oraz Wójta Gminy Dydnia Jerzego Ferdynanda 
Adamskiego. Dziękuję również wielu firmom pry-
watnym, chcącym promować się poprzez kulturę  
i folklor - podsumował Jacek Adamski - Dyrektor 
Festiwalu.

Na zakończenie upominki uczestnikom fe-
stiwalu „Dzieci Gór i Dolin” wręczali: Henryk 
Kozik - Przewodniczący Rady Powiatu w Brzo-
zowie, Jerzy Ferdynand Adamski - Wójt Gminy 
Dydnia, Jacek Adamski - Dyrektor Festiwalu. Or-
ganizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia. Pa-
tronat Honorowy nad XIV Międzynarodowym Fe-
stiwalem Folklorystycznym „Dzieci Gór i Dolin” 
Niebocko 2018 sprawował Poseł na Sejm RP Piotr 
Uruski, zaś organizatorem było Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia. 

Festiwal dofinansowano z Podkarpackiego 
Urzędu Marszałkowskiego - Regionalnego Ośrod-
ka Polityki Społecznej, Powiatu Brzozowskiego  
i Gminy Dydnia.

Sebastian Czech
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Festiwal to promocja dla regionu i edukacja dla dzieci
Rozmowa z Jackiem Adamskim Dyrektorem Międzynarodowego 

Festiwalu Folklorystycznego „Dzieci Gór i Dolin” w Niebocku

Sebastian Czech: Szybko wraca się po za-
kończeniu festiwalu „Dzieci Gór i Dolin” 
do codziennych zajęć, czy rozpamiętuje 
się jeszcze czas jakiś tamte wydarzenia?
Jacek Adamski: Trudno tak natychmiast 
wszystko zamknąć, odłożyć na półkę, roz-
stać się z myślami o festiwalu, przejść nad 
wszystkim do porządku dziennego i zająć się 
zupełnie czymś innym. A to z tego prostego 
powodu, że to przedsięwzięcie naprawdę 
o dużym zasięgu, bardzo poważna i ważna 
dla nas, organizatorów inicjatywa, groma-
dząca kilka zespołów, w tym również zagra-
nicznych, reprezentowanych przez dwieście 
dzieci. Żyjemy festiwalem ileś miesięcy 
wcześniej, staramy się o środki na jego or-
ganizację, później pilnujemy, żeby wszystko 
przebiegło jak najsprawniej, żeby wszystko 
dopiąć na ostatni guzik, a po zakończeniu 
analizujemy, wyciągamy wnioski, podsumo-
wujemy, wstępnie kreślimy plany na przy-
szłość, na kolejną edycję. 
S. Cz.: Biorąc pod uwagę ilość zespołów  
i tancerzy, to projekt o sporym wyzwaniu 
logistycznym. Wszak samo zakwaterowa-
nie takiej liczby uczestników zawiesza or-
ganizatorom wysoko poprzeczkę.
J. A.: W niektórych latach mieliśmy przy-
jemność gościć nawet do trzystu dzieci, za-
tem co roku mierzymy się z wyzwaniami na 
skalę przekraczającą możliwości na przy-
kład lokalowe gminy Dydnia, czy w ogóle 
powiatu brzozowskiego. Z tej też przyczyny 
korzystamy z internatów nie tylko zlokali-
zowanych na naszym terenie, ale również 
tych w Sanoku, Iwoniczu, czy Lutowiskach. 
W tym roku, dzięki pomocy Posła na Sejm 
Piotra Uruskiego dwa zespoły zakwatero-
waliśmy w internacie w Sanoku przy ulicy 
Stróżowskiej. Dziękuję za wsparcie pani dy-
rektor szkoły w Jabłonce, gdzie mieszkają 
dzieci od pierwszej edycji festiwalu, również 
dyrekcji i pracownikom Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie, 
zapewaniającym nam miejsca w tamtejszym 
internacie. 
S. Cz.:  Wyzwanie logistyczne wiąże się 
przeważnie z wyzwaniem finansowym, 
kto zatem pomaga wam w tym właśnie 
aspekcie?
J. A.: Największego wsparcia w tym roku 
udzieliło nam Starostwo Powiatowe w Brzo-
zowie. Po raz kolejny kieruję wyrazy podzię-
kowania dla Starosty Zygmunta Błaża oraz 
całego Zarządu za sprzyjanie naszym dzia-
łaniom. Tutaj mamy do czynienia z uzna-
niem kunsztu tancerzy, docenieniem talentu 
tych młodych ludzi, ich wielkiej pasji, wysił-
ku, ale również właściwym wykorzystaniem 
walorów edukacyjnych całej inicjatywy,  

a także czerpaniem z niej korzyści promocyj-
nych. Pamiętajmy bowiem, powtarzam to po 
raz kolejny, że festiwal to nie tylko taniec, 
lecz przede wszystkim poznawanie innych 
kultur, odkrywanie świata, zdobywanie wie-
dzy przez młodych ludzi. To bezcenny profit 
festiwalu, poszerzający horyzonty poznaw-

cze młodzieży i bezwzględnie na to wydarze-
nie należy patrzeć też pod tym kątem. Pier-
wotnie nie otrzymaliśmy w tym roku dotacji  
z Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskie-
go, co nas bardzo zaskoczyło, ponieważ bar-
dzo pozytywnie o festiwalu wypowiadał się 
Marszałek Władysław Ortyl, ale na szczę-
ście Wicemarszałek Maria Kurowska wyszła 
z inicjatywą zabezpieczenia środków z sa-
morządu wojewódzkiego, z czego skorzysta-
liśmy i za co jesteśmy wdzięczni.
S. Cz.: Pomogło zatem województwo, po-
wiat, a gmina Dydnia również partycypu-
je w organizacji?
J. A.: Na miarę swoich możliwości również 
wspiera nas w realizacji zadania. Poza tym 
korzystamy bezpłatnie z obiektów szkoły  
w Jabłonce, obiektów sportowych w Nie-
bocku oraz w ogóle z tych atrakcji, które 
gmina Dydnia posiada. Uczestnicy mogą 
przede wszystkim zapoznać się z jej walo-
rami przyrodniczymi, ponadto Wójt Jerzy 
Ferdynand Adamski spotyka się zawsze  
w piątek przed festiwalem z zespołami. Na 
placu przed urzędem gminy odbywają się tań-
ce, później organizowana jest konferencja, 
rozmowy, wymiana upominków, albumów 
promujących zespoły oraz gminę Dydnia, tak 
więc samorząd gminny odgrywa ważną rolę  
w przeprowadzeniu festiwalu, z czego bar-
dzo się cieszymy i za co dziękujemy.
S. Cz.: Widoczne jest też zaangażowanie 
strażaków z OSP w Niebocku, co świad-

czy o tym, że festiwal „Dzieci Gór i Do-
lin” wpisał się nie tylko w mapę kultu-
ralną województwa podkarpackiego, ale 
wyczekiwany jest też przez mieszkańców 
gminy Dydnia oraz powiatu brzozow-
skiego.
J. A.: Niebocko w ogóle wykorzystuje ten 
festiwal w sposób perfekcyjny do promo-
cji swojej miejscowości. Spoty telewizyjne 
ugruntowują informacje o tym wydarzeniu, 
podkreślają Niebocko, jako gospodarza 
niedzielnej gali, dzięki czemu nazwa się 
utrwala, ludzie wiedzą, że coś ważnego 
w Niebocku się odbywa. W Niebocku jest 
młoda straż, ona prężnie zaczęła działać 
za kadencji druha Kamila Zubla, teraz pre-
zesem jest druh Maciej Oleniacz i strażacy 
zawsze gotowi są do pomocy. Czy to przy 
rozkładaniu namiotów, całego sprzętu, przy 
zabezpieczaniu go przed niesprzyjającą po-
godą, czego przykład mieliśmy w tym roku, 
ponieważ aura nas niestety nie rozpieszcza-
ła, a ona w dużym stopniu warunkuje powo-
dzenie imprezy. To naprawdę olbrzymie dla 
nas wsparcie, za które - co należy podkre-
ślić - strażacy nie oczekują w zasadzie nic  
w zamian. Robią to bezinteresownie, bo 
chcą działać dla siebie i dla Niebocka. 
S. Cz.:  A kiedy w ogóle zrodził się pomysł 
organizacji takiego Festiwalu w Niebocku?
J. A.: Główną inspiracją stała się współ-
praca ze Słowakami, organizującymi wspa-
niałe spotkania folklorystyczne z udziałem 
wielu zespołów. Obserwując ich występy 
pomyślałem, że może by tak spróbować cze-
goś podobnego w powiecie brzozowskim, 
konkretnie w gminie Dydnia. Z czasem pla-
ny zaczęły przybierać coraz bardziej realne 
kształty i jak się okazało trafiliśmy w gusta 
oraz oczekiwania publiczności przybywają-
cej do nas co roku z całego Podkarpacia. 
S. Cz.: Mówiliśmy o dofinansowaniu fe-
stiwalu przez samorządu, a może per-
spektywą dla was będzie pozyskiwanie 
prywatnych sponsorów, dzięki którym 
budżet zwiększyłby się znacząco?
J. A.: Zdecydowanie tak i jestem miło za-
skoczony, że duże firmy, jakimi są Marma 
Polskie Folie, czy Millenium Hall mocno 
się włączyły do realizacji naszego pro-
jektu. Mam nadzieję, że w przyszłym roku 
dopracujemy ofertę jeszcze lepiej, stanie 
się ona jeszcze bardziej atrakcyjna i współ-
praca trwać będzie dłużej. Ale to niejedyne 
wspierające nas prywatne podmioty. Należy 
wymienić Przedsiębiorstwo Produkcji Ma-
teriałów Drogowych Lipowica, Automet Sa-
nok, Pass-Pol Sanok, dziękujemy też wielu 
innym. Jeśli utrzymamy tę tendencję to my-
ślę, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku, 
przez co Międzynarodowy Festiwal Folklo-
rystyczny „Dzieci Gór i Dolin” będzie się 
rozwijał. 

Rozmawiał Sebastian Czech
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Tytułowe hasło stało się tematem 
przewodnim tegorocznego V Rajdu Świę-
tojańskiego. Jak zwykle nie zabrakło do-
brej zabawy i mnóstwa atrakcji.

- Pomysł rajdów zrodził się kilka lat 
temu, kiedy chciałyśmy pasją do wędró-
wek zarazić nasze dzieci. Dawno temu to 
z nami chodzono na rajdy. Ciągle mamy 
w pamięci opowiadane przy ogniskach 
gawędy pana Kazimierza Michańczyka,  
a pani Zofia Olejko zaszczepiła w nas bak-
cyla odkrywcy, pokazała, że ciekawe miej-
sca, niezwykłe historie są na wyciągnię-
cie ręki, trzeba tylko umieć je dostrzec.  
O rodzeństwie – pani Zofii i panu Kazi-
mierzu – mówimy, że to „rodzice” nasze-
go rajdu. A zaczęło się całkiem niewinnie. 
Na pierwszym rajdzie było tylko 40 osób  
i to wyłącznie z Grabownicy. Wiedzieliśmy 
jednak, że rajd musi być szerszy, chcieli-
śmy, aby brali w nim udział goście z in-
nych szkół, bo w ten sposób zawiązują się 
przyjaźnie, a nasze dzieci uczą się bycia 
gospodarzami. Rozwinęliśmy skrzydła 
dzięki dofinansowaniu ze Starostwa Po-
wiatowego oraz pomocy Burmistrza Brzo-

zowa. Pierwsze dwa rajdy prowadziliśmy 
właściwie sami, a ten i poprzedni to już 
praca młodzieży. Osiągnęliśmy więc kolej-
ny cel – oni wiedzą, że to ich rajd. Sami 
przygotowują informacje o zwiedzanych 
miejscach, wytyczają i obchodzą trasy. My 
ich tylko ukierunkowujemy. To są wspa-
niali młodzi ludzie, doskonale sprawdzili 
się w rolach przewodników – są odpowie-
dzialni, punktualni, barwnie opowiadają 
o najciekawszych miejscach na trasach, 
znakomicie opiekują się swoimi grupami. 
Jestem z nich ogromnie dumna – przyzna-
ła Aleksandra Haudek – Prezes Stowarzy-
szenia „Grupa Dobra Myśl” z Grabownicy 
Starzeńskiej, organizatora rajdów święto-
jańskich.

Od drugiej edycji rajdy są tematycz-
ne, czyli skupiają się na określonych zagad-
nieniach. W ten sposób uczestnicy plano-
wo poszerzają swoją wiedzę krajoznawczą  
i historyczną. Myślą przewodnią drugiego 
była „Dolina Stobnicy”, czyli lokalna geo-
grafia i historia, trzeci poświęcono „Pamięci 
kurierów beskidzkich”, aby przypomnieć 
niebezpieczną misję żołnierzy-kurierów  
w czasie II wojny światowej. „Zielone świa-
tło dla przyrody” przyświecało ubiegłorocz-
nej edycji rajdu, kiedy to rajdowicze uczyli 
się, jak zachowywać się w kontaktach ze 
zwierzętami dzikimi, reagować, pomagać, 
a nie szkodzić. Temat każdego rajdu jest 
szeroko omawiany w trakcie wędrówki, na 
postojach. Później stopień zdobytej wie-
dzy jest weryfikowany w czasie konkursu 
geograficzno-historycznego. Oprócz tego 
konkursu w trakcie każdego rajdu uczest-
nicy rywalizują jeszcze w trzech innych 
konkursach głównych: na projekt plakietki 
rajdowej, krasomówczym oraz piosenki tu-
rystycznej. Same trasy rajdu dobierane są 
do wieku i możliwości uczestników, którzy 
mają się nimi poruszać. – W tym roku mie-
liśmy wytyczone cztery trasy, na które dzieci  
i młodzież wyruszyły z 15 przewodnikami. 
Dla naszych najmłodszych uczestników wy-

brano łatwy szlak, z którym sobie znako-
micie poradzili. Starsi szli dłuższymi, nieco 
trudniejszymi szlakami. Jednak wspólną 
cechą każdej trasy jest to, że prowadzi po-
przez zakątki niezwykle malownicze i cie-
kawe. W ich trakcie przeprowadzane są 
również konkursy edukacyjne – opowiadał 
Tadeusz Stępień – Prezes Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Sta-
rzeńska, współorganizator rajdu. – To już 
mój trzeci rajd. Jak zwykle było świetnie! 
Każdy kolejny rajd to kontakt z przyro-
dą. Chodzimy po ścieżkach, których sami 
pewnie byśmy nigdy nie znaleźli, mimo że 
mieszkamy w tej okolicy. Nie można też 
nie wspomnieć o niesamowitej atmosfe-
rze. Myślę, że wszyscy zawsze czekają na 
bieg w workach, który dostarcza nam wie-
le zabawy i radości – opowiadała Emilka. 
– Bardzo lubię chodzić po lasach i łąkach, 
zwiedzać zakamarki naszej przyrody. Te 
rajdy są naprawdę szczególne. Oprócz za-
bawy można się tu wiele ciekawych rzeczy 
dowiedzieć, poznać mnóstwo nowych osób 
z sąsiednich miejscowości i świetnie spę-
dzić wolny czas – zachęcała Gosia.

Konkursy rozwiązano jak zwykle na 
terenie „Małego Skansenu” w Grabownicy 
Starzeńskiej, gdzie tradycyjnie zbierają się 
grupy rajdowe. W konkursie krasomów-
czym najlepiej wypadli Dawid Bednarczyk 
z SP w Górkach, Monika Trześniowska  
z SP w Grabownicy Starzeńskiej oraz 
Anita Florek z SP w Górkach. Najlepszy 
projekt plakietki narysowała Paulina Krzy-
wicka z SP w Grabownicy Starzeńskiej. 
Jury przyznało też dwa równorzędne dru-
gie miejsca, które przypadły Martynie Flo-
rek z SP w Górkach i Zuzannie Gorlickiej  
z SP w Grabownicy Starzeńskiej. Piosenkę 
turystyczną najlepiej zaprezentował zespół 
„Turystyczne śpiewogranie” z Grabowni-
cy Starzeńskiej. Drugie i trzecie miejsce 
przyznano odpowiednio „Stokrotkom” 
również z Grabownicy Starzeńskiej oraz 
zespołowi „Kalinka” z Niebocka. Konkurs 
geograficzno-historyczny podzielono na 
kategorie wiekowe. W najstarszej skupia-
jącej uczniów kl. VII oraz II i III gimna-

„Wspólne dobro – niepodległość”

fot. Grupa Dobra Myśl

fot. Grupa Dobra Myśl
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zjum najlepsi okazali się: Patryk Jóźwiak (SP Grabownica 
Starzeńska), Dawid Bednarczyk (SP Górki) i Anita Florek 
(SP Górki). W kategorii klas V i VI zwyciężyli: Anastazja 
Mikoś (SP w Humniskach), Michał Krzysztyński (SP Gra-
bownica Starzeńska) i Małgorzata Hałasik (SP Grabownica 
Starzeńska). W gronie najmłodszych swoją wiedzą popisali 
się uczniowie SP w Grabownicy Starzeńskiej: Zuzanna Gor-
licka, Natalia Orłowska i Joanna Woś.

W tegorocznym rajdzie zaakcentowano również 100. 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Okazały 

pomnik przyrody, 420-letni dąb, 
znajdujący się na kościelnym 
wzgórzu został uhonorowany 
imieniem. Po długiej debacie 
wybrano dla niego imię „Józef”. 
– Chcieliśmy, by Grabownica 
Starzeńska miała swoją pamiąt-
kę jubileuszu stulecia. O lep-
szej chyba nie mogliśmy marzyć  
– dąb połączył naszą ideę krajo-
znawczo-przyrodniczą z historią 
i jubileuszem. Imię „Józef” nie 
jest przypadkowe. Myślę, że syl-
wetki Józefa Piłsudzkiego nikomu 
nie trzeba przedstawiać. Ponadto 
w naszej miejscowości od ponad 
300 lat żywy jest kult św. Józefa 
z Nazaretu, opiekuna rodzin. To 
jeden z dwóch patronów naszej 
świątyni. Jego imię zapisało się 
w dziejach parafii zarówno w sfe-
rze duchowej, jak i materialnej. 
Mamy w naszym kościele ołtarz, 
który w głównej części posiada 

figurę świętego Józefa z Dzieciąt-
kiem, a nawet działało tu niegdyś 
Bractwo Świętego Józefa. Gra-
boszczanie czują opiekę swego 
patrona, bo przecież żyje się nam 
tu bardzo spokojnie. Dla nas to 
najważniejsze przesłanie – by żyć 
godnie i spokojnie we własnym 
kraju – wyjaśniała Aleksandra 
Haudek.

Warto tu też dodać, że była 
to pierwsza z cyklu imprez orga-
nizowanych przez „Grupę Dobra 
Myśl” z myślą o jubileuszu pod 
jednym hasłem „Wspólne dobro 
– niepodległość”. Na wrzesień 
planowany jest bieg przełajowy 
na 1918 metrów, na październik – 
wieczornica upamiętniająca 40-le-
cie pontyfikatu św. Jana Pawła II 
i już tradycyjnie – 11 listopada 
wspólne patriotyczne śpiewanie 
dla Ojczyzny.

Elżbieta Boroń

Jednostka Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Domaradzu wzbogaciła się  
o nowy uterenowiony średni samochód 
ratowniczo – gaśniczy. Koszt jego zakupu 
sięgnął prawie 730 tysięcy złotych.

Uroczyste przekazanie i poświę-
cenie samochodu poprzedziła msza św., 
której przewodniczył ks. Wiesław Prze-
padło – Proboszcz Parafii w Domaradzu. 
On to również dokonał aktu poświęce-
nia wozu bojowego. Zgromadzonych na 
placu przed budynkiem OSP powitał Jan 
Kędra – Wójt Gminy Domaradz. – Zakup 
tego samochodu podyktowany był przede 
wszystkim troską o bezpieczeństwo miesz-
kańców naszej gminy, a także poprawy 
standardu i jakości sprzętu jednostki OSP 
w Domaradzu. Dlatego też dziękuję stra-
żakom ochotnikom oraz tym wszystkim, 
którzy przyczynili się do realizacji tego 
zakupu. Każdy z nas doskonale zdaje so-
bie sprawę z faktu, że praca strażaka oraz 

niesienie pomocy ludziom wymaga szcze-
gólnego poświęcenia, nieraz z narażeniem 
własnego życia. Życzę wszystkim druhom, by 
zawsze bezpiecznie wracali z każdej akcji,  
a święty Florian niech otacza opieką was  
i wasze rodziny – mówił Wójt Kędra.

Nowy samochód marki VOLVO, po-
siada silnik o mocy 210 kW oraz zbiornik 
na wodę o pojemności 3 tys. litrów, a także 
na środek pianotwórczy o poj. 300 litrów. 
Wyposażono go również m.in. w dwuzakre-
sową autopompę, zwijadło węża wysokiego 
ciśnienia, działko wodno – pianowe oraz 
wciągarkę elektryczną i maszt oświetle-
niowy. Auto zostało zakupione ze środków 
Gminy Domaradz (474 707 zł), KW PSP  
w Rzeszowie (191 tys. zł) oraz WFOSiGW 
w Rzeszowie (70 tys. zł). 

Przekazanie samochodu było też oka-
zją do złożenia okolicznościowych gratu-
lacji. Pospieszyli z nimi m.in. dh Tadeusz 
Sieniawski – Wiceprezes Zarządu Oddzia-

łu Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszo-
wie, dh Edward Rozenbajgier – Prezes 
Powiatowego ZOSP RP, Krzysztof Jó-
zefek – Asystent Poseł Joanny Frydrych 
oraz bryg. Marek Ziobro – Komendant 
Powiatowy PSP w Brzozowie, który po-
gratulował druhom strażakom w imieniu 
swoim oraz odczytał list gratulacyjny, któ-
ry skierował do druhów st. bryg. Andrzej 
Babiec - Komendant Wojewódzki PSP  
w Rzeszowie. – Gratulujemy przepiękne-
go, nowoczesnego wozu, który nie trafił 
do przypadkowej jednostki, tylko do tej 
czołowej w naszym powiecie. W ubiegłym 
roku mieliście najwięcej wyjazdów, spo-
śród wszystkim w powiecie, to chyba też  
o czymś świadczy. Mam nadzieję, że samo-
chód będzie wam wiernie i długo służył, 
nie tyko na rzecz lokalnej społeczności, 
ale też powiatu i województwa, bo wiem, 
że ofiarnie pomagaliście też w czasie po-
wodzi, która nawiedziła Podkarpacie  

Domaradz ma nowy wóz strażacki

fot. Grupa Dobra Myśl
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w 2010 r. Za wasz trud, oddanie pracy i tą 
społeczną służbę serdecznie wam dziękuję. 
Dziękuję też panu wójtowi, za jego deter-
minację, by ten samochód trafił właśnie 
tutaj. Wiem, że nie było łatwo, ale w końcu 
się udało – mówił bryg. Ziobro. 

Z okolicznościowymi gratulacjami 
i prezentem od Starosty Brzozowskiego 
Zygmunta Błaża i Wicestarosty Janu-
sza Draguły, przybył też Radny Rady 
Powiatu w Brzozowie Adam Stec.  
- Bycie strażakiem to wielki zaszczyt, 
ale także wielka odpowiedzialność. 
Wasza bezinteresowność i oddanie  
w ratowaniu ludzkiego życia jest przy-
kładem nie tylko dobrze spełnionego 
obowiązku, ale wręcz strażackiego 
bohaterstwa. Na uznanie zasługują 
niezawodna sprawność i siła cha-
rakteru strażaka, które niewątpliwie 
przekładają się na efektywność wy-
konywanych zadań. Ich skuteczność 
związana jest również z profesjonal-
nym, niezawodnym sprzętem, bowiem 
odwaga i poświęcenie zawsze powinna iść 
w parze z wysokiej klasy wyposażeniem 
jednostki. Jesteśmy przekonani, że przeka-
zany dziś samochód pożarniczy zdecydo-
wanie wzbogaci bazę OSP w Domaradzu  
i usprawni podejmowane akcje ratowni-
cze, zaś lokalnej społeczności zapewni po-
czucie bezpieczeństwa. Korzystając z oka-

zji pragniemy przekazać życzenia zdrowia, 
wytrwałości i głębokiej wiary w sens waszej 
służby. Niechaj codzienne, bezinteresowne 
czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkań-
ców miejscowości, gminy i całego powiatu 
nagrodzone zostanie uznaniem społecznym, 
a pomyślność niech was nie opuszcza za-
równo w życiu zawodowym, jak i prywatnym 

– pisali w liście gratulacyjnym Starostowie.
W trakcie uroczystości odznaczono 

również druhów strażaków. Złotym „Me-
dalem za zasługi dla pożarnictwa” uhono-
rowano dh Marka Marczaka i dh Tadeusza 
Augustyna, zaś brązowym dh Łukasza Fi-
lipkowskiego. Odznaką „Strażak wzorowy” 
wyróżniono druhów: Michała Janowskiego, 

Bartłomieja Kuśnierza i Kamila Łobo-
dzińskiego. Domaradzcy strażacy uhono-
rowali również Jana Kędrę, nadając mu 
tytuł „Honorowego Członka OSP Doma-
radz” i wręczając mu pamiątkowy grawer-
ton. – Nowy samochód zastąpi naszego 
wysłużonego ponad trzydziestoletniego 
STARA. To piękne auto, dostosowane jest 

do naszych dzisiejszych potrzeb i obo-
wiązków jakie są na nas nałożone. 
Nasza jednostka wyjeżdża do wszyst-
kich zdarzeń. Najwięcej, ze względu 
na sąsiedztwo drogi krajowej, jest 
oczywiście tych drogowych. Jest to 
samochód uniwersalny - fabrycznie 
nowy, jednak na razie bez wyposaże-
nia. Na tyle nas było stać. Ma napęd 
na dwie osie, więc na nasze warunki 
jest wystarczający – podsumował dh 
Marek Marczak – Prezes jednostki 
OSP w Domaradzu.

Obecnie domaradzka jednost-
ka liczy sobie 80 druhów strażaków,  
w tym: 35 członków czynnych, 11 se-

niorów, 4 honorowych i 1 wspierającego. 
Jej szeregi zasila również Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza. Ekipa dziewcząt li-
czy sobie 16 osób, zaś chłopców – 13. Jed-
nostka posiada również Jednostkę Opera-
cyjno Techniczną do prowadzenia działań 
ratowniczych w liczbie 21 strażaków.

Elżbieta Boroń

Okolicznościowy list gratulacyjny oraz prezent w imieniu Starosty 
i Wicestarosty Brzozowskiego przekazał radny Adam Stec 

Łącznie 112 uczestników stanęło 
na linii startu Biegu Niepodległości oraz 
marszu nordic walking zorganizowanego  
w Haczowie. Sportowe zmagania włączone 
zostały w organizowaną cyklicznie, przez 
miejscowy Gminny Ośrodek Kultury i Wy-
poczynku, imprezę świętojańską „Wianki 
nad Wisłokiem”.

- Pomysł zorganizowania biegów  
w ramach organizowanych w gminie imprez 
pojawił się już jakiś czas temu. Zmobilizo-
wał nas dopiero obecny rok, kiedy to cały 
nasz kraj świętuje odzyskanie niepodległo-
ści. Postanowiliśmy więc zorganizować taki 
bieg, jako jeden z elementów uczczenia tej 
rocznicy, a przy okazji wspomóc również 

promocję zdrowego stylu życia opartego 
na bieganiu i chodzeniu z kijami. Patrząc 
na frekwencję myślę, że pomysł został 
bardzo dobrze przyjęty zarówno w naszej 
miejscowości, jak też w gminie i szer-
szej okolicy. Niespodziewałem się nawet,  
i jest to dla mnie miłe zaskoczenie, że taka 
ilość zawodników wystartuje, w tym rów-
nież tych mających duże sukcesy w obu 
tych dyscyplinach sportowych. Patrząc na 
frekwencję oraz słuchając głosów przyby-
łych zawodników, zastanawiam się czy nie 
wprowadzić biegów jako naszej imprezy 
cyklicznej. Chciałbym tutaj też podzięko-
wać sponsorom za ufundowanie nagród, 
a zawodnikom pogratulować wyników 

– mówił Stanisław Jakiel – Wójt Gminy 
Haczów.

Na linii startu i mety, która mieściła 
się w parku gminnym w Haczowie stawiło 
się 85 biegaczy i 27 zawodników z kijkami 
nordic walking. Same zapisy zawodników 
trwały praktycznie do samego rozpoczę-
cia zawodów. Biegacze musieli pokonać 
ponad dziesięciokilometrowy odcinek, 
zaś marsz rozciągnięty został na pięcioki-
lometrową trasę. – Mamy tu zawodników  
z podkarpackiej czołówki, chociaż w kate-
gorii kobiet najlepsza okazała się miesz-
kanka Warszawy. Trasa nordic walking 
była bardzo dobra dla początkujących, 
bo z jednej strony była dosyć prosta do 

Tradycyjnie, ale ze zdrowym przytupem
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przejścia, a drugiej jednak dawała moż-
liwość sprawdzenia swojej wytrzymałości 
oraz czasu. Trasa dla biegaczy zaś, była 
niezwykle zróżnicowana. Zaplanowano 
na niej zarówno odcinki proste technicz-
nie i szybkie, ale było też dużo odcinków 
leśnych – trudnych z błotem, gdzie trzeba 
już było wykazać się techniką. Jednak 
była to świetna trasa na sprawdzenie 
się, ponieważ nie była za ciężka, ale na 
tyle trudna, by można już było powal-
czyć. I ta walka faktycznie trwała do 
samego końca. Wyniki, można śmiało 
powiedzieć, że były bardzo dobre. Tem-
po podkręciła podkarpacka czołówka. 
Gdyby przyjechał tylko jeden dobry za-
wodnik, to prawdopodobnie zostawił-
by innych mocno w tyle i pozostali nie 
mieliby motywacji, a tak mieliśmy kilku 
naprawdę dobrych biegaczy, którzy pod-
kręcili tempo motywując tych pozostałych 
do walki. Same zawody też były zorganizo-
wane na wysokim poziomie – na przykład 
każdy zawodnik otrzymał żel energetyczny 
i bardzo fajny posiłek regeneracyjny co nie 
jest wcale standardem – podkreślił Piotr 
Chachaj – współorganizator od strony biu-
ra zawodów i pomiaru czasu.

Po zakończonych zawodach końco-
wa klasyfikacja przedstawiała się nastę-
pująco. W kategorii biegów wśród kobiet 
najlepsze okazały się: Karolina Epa, Ju-
dyta Ambrożkiewicz – Gromek i Bożena 
Zapołoch, zaś wśród mężczyzn: Hubert 
Wierdak, Konrad Dziedzic i Marcin Nie-
zgoda. Spośród mieszkańców gminy Ha-
czów, najszybsi byli Angelika Prajsnar 
oraz Tomasz Kaczkowski. W kategorii 
marszu nordic walking wśród pań najszyb-
sze były Małgorzata Oleksyk, Katarzyna 
Konik i Katarzyna Małkuch, zaś w gronie 
panów na podium stanęli: Marcin Micha-
lec, Radosław Niepokój i Robert Winnicki. 
Statuetki oraz medale przygotowali uczest-
nicy WTZ w Haczowie. – Impreza bardzo 

fajna, świetnie zorganizowana i jak na 
pierwszy raz duża frekwencja oraz silna 
obsada. Same pozytywy. Nie wydawało 
się, że na terenie Haczowa można wykro-
ić tak ciężką, a przy tym tak malowniczą 
trasę. Podbiegi w lesie były dość wyma-
gające, a jeszcze przy dzisiejszej aurze 

gdy deszcz spotęgował błoto na trasie, to 
naprawdę było co robić. Trasa nie nale-
żała do łatwych, aczkolwiek było bardzo 
przyjemnie. Sama rywalizacja była dosyć 
mocna. Początek był dosyć szybki, ale 
później w lesie to się trochę wyrównało 
i walka była do samego końca – stwier-
dził Hubert Wierdak. W podobnym tonie 
o trasie przygotowanej pod marsz nordic 
walking wypowiadał się Marcin Micha-
lec. – Trasa bardzo szybka, troszkę do 
górki i dużo z górki, a konkurencja - bar-
dzo silna. Było prawdziwe ściganie, od 
początku do samego końca. Trasa była 
świetnie oznakowana i zabezpieczona. 
Szło się bardzo dobrze, a powietrze po 
deszczu było zdecydowanie lepsze niżby 
miało się iść w słońcu. Do tego świetna 
atmosfera i znakomite jedzenie – dodał  
z uśmiechem Marcin Michalec.

Gdy zawodnicy walczyli o zwy-
cięstwo, momentami w strugach desz-
czu, na parkowej scenie pojawiali się 
kolejni artyści. W tym roku w ramach 
świętojańskich „Wianków nad Wisło-
kiem” dla publiczności zagrał grający 

covery zespół „Tequila”,  folkowy „A gdzie 
to dawniej stroiło” oraz „Haczowianie”. 
Swoje umiejętności taneczne zaprezentowały 
także dzieci z zespołów „Adept” z Jasionowa 
i „Kometa” z Haczowa. Chętni mogli podzi-
wiać również wyroby rękodzieła artystycz-
nego przygotowane przez uczestników WTZ 

w Haczowie oraz członków „Stowarzy-
szenia Ludzi Twórczych” w Brzozowie 
oraz przepiękne wianki stworzone przez 
panie z gminnych Kół Gospodyń Wiej-
skich. Imprezie towarzyszył szereg dar-
mowych atrakcji dla dzieci, wśród nich 
warsztaty puszczania baniek mydla-
nych, dmuchania baloników oraz malo-
wanie twarzy.

Wianki te tradycyjnie już w uroczy-
stym pochodzie przeniesione zostały nad 
Wisłok. Tam przy pomocy druhów strażaków 
z OSP w Haczowie zostały one puszczone  
z nurtem rzeki.

Z racji odbywających się Mistrzostw 
Świata w piłce nożnej po zakończeniu wy-
stępów artystycznych na estradzie urządzona 
została „strefa kibica”, w której zgromadzeni 
fani piłki nożnej wspólnie oglądali mecz Pol-
ska – Kolumbia na dużym ekranie. Mimo pa-
nującego chłodu, w strefie pojawiło się sporo 
osób chętnych kibicować polskiej drużynie 
narodowej. Niestety wynik meczu sprawił, że 
kibice rozeszli się w ponurych nastrojach. 

Elżbieta Boroń

Swoje 104. urodziny świętowała Janina Bieda z Dydni. Była to okazja do 
życzeń i okolicznościowego toastu.

Z życzeniami, kwiatami i prezentem do pani Janiny pospieszył Jerzy F. 
Adamski – Wójt Gminy Dydnia wraz z Małgorzatą Pomykałą – Kierownikiem 

Święto pani Janiny
USC w Dydni. Jubilatka swoje urodziny świę-
towała w gronie najbliższych. – Moja teściowa 
to wesoła i życiowa kobieta. Zawsze taka była  
– uśmiechnięta, pogadana, życzliwa ludziom. Ra-
zem, na jednej kuchni jesteśmy od 53 lat, więc to 
chyba też o czymś świadczy. Pomogła mi wycho-
wać trójkę dzieci, potem jeszcze przy wnukach 
pomagała. Uwielbia opowiadać, bardzo dobrze 
wszystko pamięta. Nieraz wnukom przybliża cza-
sy wojenne, bo miała wtedy przeróżne przygody. 
Wnuki ją uwielbiają, również za to, że ciągle ma 
żywy umysł, wszystkim się interesuje i lubi wie-
dzieć co się dzieje na świecie i wokół niej – opo-
wiadała pani Anna – synowa pani Janiny. – Uwiel-
biam moje wnuki i prawnuki. One mnie też lubią, 
bo jak już przyjeżdżają to tak mnie ściskają, że 
mało mnie nie uduszą – powiedziała ze śmiechem 
pani Janina.

Jubilatka dochowała się trójki dzieci,  
3 wnuków i 12 prawnuków.

Elżbieta Boroń

fot. A. Józefczyk

fot. A. Józefczyk
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Sprzęt strażacki o łącznej wartości 
około 700 tysięcy złotych trafił do jed-
nostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
naszego powiatu. Oprócz nowoczesnego 
sprzętu do ratownictwa, ochotnicy wzbo-
gacili się także o lekki samochód ratowni-
czo – gaśniczy, który został przekazany do 
Krzemiennej.

Zakup sprzętu możliwy był dzięki 
99% dofinansowaniu ze środków Minister-
stwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia  
i rozwoju systemu instytucjonalnego po-
mocy pokrzywdzonym przestępstwem  
i świadkom oraz realizacji przez jednostki 
sektora finansów publicznych zadań usta-
wowych związanych z ochroną interesów 
osób pokrzywdzonych przestępstwem  
i świadków oraz likwidacji skutków po-
krzywdzenia przestępstwem. 

W uroczystych przeka-
zaniach sprzętu, w poszcze-
gólnych gminach naszego 
powiatu, udział wzięli parla-
mentarzyści bądź ich przed-
stawiciele.

Najwięcej sprzętu stra-
żackiego udało się pozyskać 
gminie Dydnia. Do tamtej-
szych jednostek OSP trafiło: 
10 kompletów toreb ratow-
niczych, 2 komplety defibry-
latorów, zestaw ratownictwa 
technicznego Lukas, 3 kom-
plety zintegrowanego systemu alarmowa-
nia i ochrony ludności oraz wspomniany 
już lekki samochód ratowniczo – gaśni-
czy. Pojazd udało się pozyskać w ramach 
drugiego wniosku, z którego uzyskano 
dofinansowanie na jego zakup. – To jest 
samochód naszych marzeń. Nowy, pięk-

ny wóz jest przeznaczony do ratownictwa 
technicznego i w tego typu sprzęt został  
w pełni wyposażony. Jest gotowy do akcji 
w każdej chwili. Trudno nawet wyrazić jak 
bardzo się cieszymy z tego zakupu. Chciał-
bym tutaj też podziękować Ministrowi 

Sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobro, za 
przyznanie naszej gminie tak dużych środ-
ków oraz Senatorowi Mieczysławowi Gol-
bie, który pomógł nam te fundusze pozyskać 
– mówił Czesław Serafin – Prezes OSP  
w Krzemiennej. – Gmina Dydnia otrzyma-
ła najwięcej środków w tym regionie, bo 

Nowy sprzęt dla druhów strażaków
prawie pół miliona złotych. 
Z pełną odpowiedzialnością 
mogę też powiedzieć, że wasz 
wniosek był najlepiej napi-
sany, doskonale uzasadniony 
i umotywowany – stąd tak 
dużo sprzętu i ten samochód 
– jeden z sześciu na nasze 
województwo. To jeszcze nie 
koniec, takie akcje jeszcze 
będą i będą jeszcze na nie 
środki. W tym roku planujemy 
jeszcze dogrywki, bo 6 gmin z 
Podkarpacia w ogóle żadne-

go sprzętu nie otrzymało, gdyż ich wnioski 
były źle wypełnione, a 5 gmin spóźniło się z 
wnioskami. Będziemy więc starali się tutaj 
też pomóc. Dziękuję ochotnikom strażakom 
za to co robicie, za waszą pomoc i troskę o 
lokalną społeczność. Niech święty Florian 
ma was zawsze w opiece – mówił Senator 
Mieczysław Golba.

Pozostałe gminy naszego powia-
tu również pozyskały sprzęt dla swoich 
jednostek OSP. Gmina Brzozów zakupiła  
9 kompletów toreb ratowniczych i 2 
komplety defibrylatorów. Łączny koszt 
zakupów zamknął się w kwocie prawie  
50 tys. zł. 

Gmina Domaradz wyposażyła swo-
je jednostki w 5 kompletów toreb ratow-
niczych, 6 kompletów desek ortopedycz-
nych do transportu poszkodowanych oraz 2 
komplety defibrylatorów. Sprzęt zakupiono 
za prawie 36 tys. zł. 

W gminie Haczów do jednostek 
OSP trafiło 7 toreb ratowniczych z szynami 
Kramera, 7 desek ortopedycznych, 1 deska 
pediatryczna i 2 komplety defibrylatorów 
AED. Łączna wartość zakupów sięgnęła 
około 50 tys. zł. Prawie 40 tys. zł. wart jest 
sprzęt strażacki, który zakupiła gmina Ja-
sienica Rosielna. Na poszczególne jednost-
ki rozdysponowano 4 torby ratownicze,  
1 deskę ortopedyczno – pediatrycznąoraz  
2 defibrylatory. 

Gmina Nozdrzec za prawie 44 tys. zł. 
zakupiła: 2 defibrylatory, 3 zestawy szekli  
i pęt linowych do ratownictwa drogowego, 
3 zestawy podkładów i klinów do stabili-
zacji, 2 kamizelki ratownicze KED, 3 piły 
do wycinania szyb samochodowych, 9 pod-
nośników ratowniczych, 4 zestawy podpór 
oraz 3 radiotelefony cyfrowo-analogowe.

Elżbieta Boroń

Przekazanie sprzętu strażackiego w gminie Haczów ...

... i w gminie Dydnia
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Chór „Kamerton”, działający przy 
Szkole Podstawowej w Haczowie pod ba-
tutą Marty Soboty wyśpiewał sobie Srebr-
ny Dyplom na 49. Ogólnopolskim Turnieju 
Chórów Legnica Cantat.

Ogólnopolski Turniej Chórów 
Legnica Cantat to jeden z najstarszych  
i najbardziej prestiżowy festiwal muzyki 
chóralnej w Polsce. Turniej zainicjowany 
został przez nieżyjącego już, legnickiego 
dyrygenta i animatora ruchu muzycznego 
Henryka Karlińskiego. Główną nagrodę 
stanowi przechodnia Lutnia im. Jerzego 
Libana z Legnicy. Chóry, które ją trzy-
krotnie zdobędą, otrzymają 
na własność wierną kopię 
oryginalnej lutni, wykonaną  
w skali 1:1 z tych samych 
materiałów i według tego sa-
mego projektu. 

Tegoroczny turniej 
trwał trzy dni. Pierwszy 
przeznaczony był na prze-
słuchania chórów, które 
zakwalifikowały się do tur-
nieju. Spośród nich jury do finałowego 
koncertu wybrało 9 chórów, wśród nich 
również haczowski „Kamerton”. Pod batu-
tą Marty Soboty, chór wykonał pięć utwo-
rów: „Cyrie”, „Hej w zielonym gaiku”, 
„Pieśń wieczorna”, „Gdzie ten kot” oraz 
znane haczowskiej publiczności „Tango”  
z wachlarzami oraz akompaniamentem An-
toniego Tełewiaka. Występ, który punkto-
wo praktycznie otarł się o Złoty Dyplom, 
został ostatecznie nagrodzony Srebrnym 
Dyplomem. – W zakwalifikowanym gronie 
byliśmy jedynym chórem dziecięcym, wy-
stępującym pomiędzy zespołami ze sporym 

doświadczeniem i dorobkiem artystycznym. 
Tak więc, tak wysoka nagroda była dla nas nie 
tylko zaskoczeniem, ale też ogromnym wyróż-
nieniem, szczególnie jeśli weźmie się pod uwa-
gę fakt poziomu i prestiżu turnieju, który skupia 
przecież jedynie najlepszych. Poziom wykonań 
był bardzo wysoki. W żadnym z prezentowa-
nych wykonań nie można było znaleźć jakichś 
uchybień. Jako, że każdy chór miał zupełną 
dowolność w doborze utworów, jury oceniało 
wykonanie, jego atrakcyjność oraz całościowy 
wyraz artystyczny. Ogromnie się cieszę, że nasz 
występ zyskał takie uznanie w oczach jurorów. 
Kosztowało nas to wiele pracy i trudu, ale 

efekty okazały się tego warte. Po występie nasz 
chór otrzymał również zaproszenie na festiwal 
chórów na Litwę. Czas pokaże czy uda nam 
się skorzystać z tego zaproszenia – stwierdzi-
ła Marta Sobota – Dyrygent i Opiekun chóru 
„Kamerton”.

Wysoki poziom wykonań podkreślał 
również w swych wypowiedziach dla mediów 
prof. Stanisław Krawczyński - Przewodniczą-
cy Jury Legnicy Cantat 49. – Jury bardzo się 
natrudziło, aby znaleźć wśród tegorocznych 
chórów laureata Brązowego Pasma. I nic  
z tego wysiłku nie wyszło, bo zespoły biorące 
udział w tegorocznym turnieju zasługiwały na 

co najmniej Pasmo Srebrne lub Złote. 
Dlatego nie przyznaliśmy Brązowego 
Medalu. To świadczy o coraz wyższym 
poziomie Legnicy Cantat – oceniał prof. 
Krawczyński.

Zgodnie z tradycją, zespoły wy-
stępujące na turnieju, prezentowały się 
także w różnych miejscach Legnicy 
m.in. na Rynku czy przy grobie Henry-
ka Karlińskiego, twórcy „Legnicy Can-
tat”. Chór z Haczowa, jako że patronem 
szkoły jest Jan Wyżykowski, odwiedził 
także miejsca związane z tą postacią. 
Dzięki wsparciu finansowemu KGHM 
Polska Miedź oraz Towarzystwa Przy-
jaciół im. Jana Wyżykowskiego w Sie-
roszowicach, młodzi Haczowianie zwie-
dzili m.in. Lubin i Sieroszowice. W tym 
pierwszym mieście korowodem, niosąc 
powiewającą flagę gminy Haczów oraz 
przygrywając na lirze korbowej uda-

li się pod pomnik patrona szkoły, zaś 
w Sieroszowicach zapewnili oprawę 
mszy św. oraz odpoczęli na przyjęciu  
z grillem. Każdy z chórzystów oraz 
szkoła otrzymała pamiątkowe upomin-
ki. – Gratuluję pani Marcie i dzieciom 
tak wspaniałego sukcesu. Chciałbym 
tutaj też podziękować sponsorom, bez 
których wyjazd naszego chóru byłby 
praktycznie niemożliwy. Dziękuję panu 
Staroście Brzozowskiemu Zygmunto-
wi Błażowi, Wójtowi Gminy Haczów 
Stanisławowi Jakielowi, naszej Radzie 
Rodziców działającej przy szkole oraz 

KGHM Polska Miedź S.A. 
Wyrazy wdzięczności chciał-
bym też skierować do dwóch 
pań: Magdaleny Chrząszcz 
- Głównego specjalisty De-
partamentu Komunikacji CSR 
KGHM Polska Miedź S.A. 
oraz Wandy Wdowiak - Pre-
zesa Towarzystwa Przyja-
ciół im. Jana Wyżykowskiego  
w Sieroszowicach, które oto-
czyły opieką nasz chór. Mam 

nadzieję, że nasza współpraca zarówno 
z KGHM Polska Miedź jak i Towarzy-
stwem Przyjaciół im. Jana Wyżykowskie-
go nadal będzie się rozwijała i tworzy-
ła nowe możliwości – mówił Grzegorz 
Sobota – Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Haczowie.

Elżbieta Boroń, fot. Archiwum chóru „Kamerton”

Ogólnopolski sukces „Kamertonu”
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Żur na zakwasie podany z grzy-
bowymi uszkami wykonany przez 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich  
w Domaradzu zdobył pierwszą nagro-
dę w konkursie na „Najlepszy produkt 
tradycyjny 2018” zorganizowany w ra-
mach XII Targów Żywności Tradycyj-
nej „Festiwal podkarpackich smaków” 
w Górnie.

Festiwal w Górnie skierowany 
jest do wszystkich producentów i wy-
twórców produktów lokalnych, regio-
nalnych, tradycyjnych oraz ekologicz-
nych z województwa podkarpackiego. 
Ich prezentacja ma na celu ukazanie 
potencjału, jaki tkwi w podkarpackich 
producentach i wytwórcach produktów 
lokalnych oraz identyfikację produk-
tów, które ze względu na tradycyjną 
metodę wytwarzania oraz tradycyjny 
sposób produkcji zasługują na specjal-
ne wyróżnienie i ochronę. 

W tym roku Festiwal Smaków 
zgromadził prawie dwustu wystawców. 
KGW w Domaradzu na targach w Gór-
nie prezentowało się po raz pierwszy. 
Panie przywiozły ze sobą mnóstwo 
lokalnych przysmaków. Na ich stole 
można było skosztować wspomniany 
już żur, proziaki, kapuśniaczki z kapu-
stą kiszoną i grzybami, chleb z ziarna-
mi, do którego podano do wyboru: ma-
sło czosnkowe, skwarki, ogórki kiszone 
i masło wymieszane z serem, a także 
frytki drobiowe z sosem żurawinowym, 

sernik, makowiec, wafel oraz procentową 
„Primulkę wiśniową”. – Na targach by-
łyśmy po raz pierwszy, więc nie do końca 
wiedziałyśmy czego się spodziewać. Dla-
tego też zabrałyśmy ze sobą nasze najbar-
dziej popularne lokalne smaki. Ogromnie 
się cieszymy, że żur tak przypadł do gustu 
konkursowemu jury. Żur to tradycyjna 

Sukces KGW z Domaradza

potrawa, która od lat gości na domaradzkich 
stołach i nie tylko. Robiło się go z tego co było 
w każdym domu, a zakwas chlebowy miała 
każda gospodyni, bo przecież piekła chleb. Za-
kwas odpowiednio dodany nadawał i obecnie 
również nadaje żurowi niepowtarzalny smak  
i aromat. Na targach podałyśmy go z grzybo-
wymi uszkami, które wspaniale podkreśliły jego 

walory smakowe. Chciałabym tutaj też 
podziękować paniom z naszego Koła 
za ich trud i czas poświęcony na przy-
gotowanie wszystkich potraw, a panu 
Wójtowi Janowi Kędrze za udostępnie-
nie nam transportu na targi – mówiła 
Elżbieta Froń – Przewodnicząca KGW 
w Domaradzu.

Panie z KGW przywiozły ze 
sobą pamiątkowy dyplom oraz nagro-
dę rzeczową.

Elżbieta Boroń

21 czerwca br. słuchacze Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Brzozowie 
uczestniczyli w wycieczce na trasie Brzo-
zów – Krempna – Brzozów. Wycieczka ta 
zorganizowana została w ramach projektu 
„Piękno Magurskiego Parku Narodowe-
go i jego przyrody” dofinansowanego ze 
środków powiatu brzozowskiego.  

Uczestnicy zebrali się na dworcu 
PKS w Brzozowie i z uśmiechami na twa-
rzach wyruszyli w kierunku Krempnej. 
Bezchmurne niebo i  piękne słońce napa-
wały optymizmem a szeroki zakres wie-
dzy przewodnika na temat fauny i flory  
w Magurskim Parku zapewniał słuchaczy 
UTW, że wyruszamy w krainę ciekawych  
inspiracji.

 Po drodze słuchacze UTW zwie-
dzili Sanktuarium św. Jana z Dukli. Prze-
wodnik zapoznał wszystkich z historią ko-
ścioła bernardynów. Dukielski obiekt stał 
się centralnym miejscem kultu św. Jana 
po tym, jak trumna z relikwiami Świętego 
została sprowadzona w 1946 r. ze Lwowa 
do Rzeszowa, a następnie, w 1974 r. do 

Dukli. Umieszczono ją  w specjalnie przy-
gotowanej kaplicy.

Na kilka minut wszyscy zatrzymali 
się także przed Krzyżem i dwoma pomni-
kami znajdującymi się  przed sanktuarium. 
Są to pomniki Świętych: Jana z Dukli  
i Jana Pawła II.

Po przyjeździe do Krempnej uczest-
nicy zmienili plan wycieczki ze względu 
na chwilowy brak energii elektrycznej  
w Muzeum Magurskiego Parku Narodo-
wego.  Rozpoczęli ją od pieszej wędrówki 
po szlaku Magurskiego Parku Narodowe-
go. Zaopatrzeni w kijki nordic walking 
pod kierunkiem przewodnika, wycieczko-
wicze wyszli na trasę. W trakcie spaceru 
przewodnik podzielił się swoją szeroką 
wiedzą, opowiadał o królestwie urokli-
wych roślin i zwierząt (także rzadkich  
i chronionych) występujących na terenie 
parku. Można było podziwiać piękną ro-
ślinność, posłuchać śpiewu ptaków, pood-
dychać świeżym, górskim powietrzem. Po 
przejściu wytyczonej trasy wszyscy dotar-
li do polany, gdzie usiedli, upiekli kiełba-

Słuchacze UTW w Magurskim Parku Narodowym



CzerwieC:. nr 6 (162)

31
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Informacje z gmIn

29 maja br. po  raz pierwszy w gmi-
nie Haczów odbyły się zawody, w których 
uczniowie rywalizowali w zakresie udzie-
lania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Trze-
śniowie już od wielu lat startują w podob-
nych zawodach w Brzozowie, Krośnie  
i Sanoku. Odnosząc tam sukcesy i zajmując 
czołowe miejsca. Mając już w tym zakresie 
odpowiednie doświadczenie i wiedzę nasza 
szkoła podjęła się realizacji tego przedsię-
wzięcia. 

Celem zawodów była popularyzacja 
wśród uczniów idei udzielania pierwszej 
pomocy, nauka i  sprawdzenie tych umiejęt-
ności w praktyce. Dla zwycięzców tej rywa-
lizacji oczekiwał wspaniały puchar ufundo-
wany przez Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Trześniowie Joannę Kaczor, medale, dy-
plomy i nagrody rzeczowe. 

Do zawodów przystąpiły cztery 
szkoły z naszej gminy: Trześniów, Jasio-
nów, Haczów i Wzdów. Szkoły były re-
prezentowane przez drużyny trzyosobowe. 
Na początek wszystkie ekipy pisały test  
z zakresu I pomocy i profilaktyki uzależ-

nieniowej. Następnie każda drużyna 
musiała udzielić pierwszej pomocy na 
dwóch ogniskach urazowych, na któ-
rych pozoranci bardzo realistycznie 
odgrywali scenki, w wyniku których 
odnosili różne obrażenia. Była złama-
na noga, omdlenie, nóż wbity w udo, 
atak padaczki. Dodatkowo  wszyscy 
zawodnicy działali na fantomach nie-
mowlęcia, dziecka i dorosłego, gdzie 
ich umiejętności oceniali profesjonal-
ni ratownicy medyczni. 

Najlepiej z wszystkich ekip za-
prezentowała się Szkoła Podstawowa 
w Trześniowie, która w ostatecznej 
klasyfikacji zajęła I miejsce, zdoby-
wając najwięcej punktów na każdym 
z ognisk urazowych i na stanowisku 
resuscytacyjnym. Drużyna występo-
wała w składzie: Marcelina Przybyła-
-kapitan, Oliwia Pojnar, Barbara Filak. 
Drugie miejsce zdobyła ekipa z Jasio-
nowa, trzecie ze Wzdowa a czwarte  
z Haczowa.

I Gminne Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

ski, odpoczęli i podzielili się wrażeniami  
z odbytej wędrówki.

Tymczasem awaria prądu w Ośrod-
ku Edukacyjnym została usunięta i można 
było obejrzeć ekspozycje oraz prezentację 
- „spektakl”, ukazujący historię kształtowa-
nia się obecnego krajobrazu - od czasu po-
wstawania na dnie morskim osadów fliszu, 
poprzez okres burzliwych procesów geo-
logicznych, wkroczenia roślin i zwierząt, 
aż do dnia dzisiejszego. Czasy obecne to 
następne sceny – oparte na czterech diora-
mach (ekspozycjach) obrazujących kolejne 
pory roku, czyli jeden rok z życia przyro-
dy parku na tle najciekawszych siedlisk,  
z podkreśleniem unikatowych elementów 
występujących w terenie. Przy każdej diora-
mie znajduje się odpowiedni dla niej profil 
glebowy. Głównymi aktorami są zwierzęta  
i rośliny zamieszkujące ten teren. Nowocze-

sna forma prezentacji ułatwia przyswojenie 
wiedzy osobom w różnym wieku. Pracowni-
cy Ośrodka chętnie odpowiadali na pytania 
zwiedzających. 

W drodze powrotnej autokar pod-
jechał pod Kaplicę św. Jana – Na Puszczy 
koło Trzciany. Przewodnik przedstawił naj-
ważniejsze informacje dotyczące tego miej-
sca. Można było także chwilę pomodlić się,  
a także nabrać ze źródełka wody, która zyska-
ła opinię cudownej. Wszyscy w znakomitych 
humorach powrócili do Brzozowa.

Uczestnicy wycieczki – słuchacze Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w Brzozowie ser-
decznie dziękują Zarządowi Powiatu w Brzo-
zowie za wsparcie finansowe, dzięki któremu 
można było zorganizować wspaniałą wypra-
wę, umożliwiającą poznanie piękna przyrody 
Magurskiego Parku Narodowego.

Bożena Witek
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 Po zakończeniu części konkursowej  
na dziedzińcu szkolnym odbył się pokaz 
sprzętu ratowniczego i gaśniczego zorga-
nizowany przez OSP Trześniów. Licznie 
zgromadzeni uczniowie naszej szkoły ob-
legali wóz strażacki usiłując wejść w każdą 
jego część a nasz absolwent, obecnie stra-
żak,  Mateusz Turek cierpliwie odpowiadał 
na wszystkie pytania i objaśniał przeznacze-
nie wyposażenia wozu. Bardzo dziękujemy 
Mateuszowi za tę prezentacje. Następnie na 
sali gimnastycznej ratownicy medyczni Ra-
fał Szmyd i Mateusz Rączka prezentowali 
działanie i obsługę AED czyli defibrylatora 

elektrycznego oraz profesjonalne bada-
nie urazowe, układanie i przenoszenie 
poszkodowanego na desce ratowniczej. 
Pokaz cieszył się wielkim zaintereso-
waniem zgromadzonych, wszyscy mieli 
okazję zobaczyć jak działają profesjonal-
ni ratownicy medyczni. Składamy wielkie 
podziękowania dla obu Panów za to, że 
bezinteresownie zaoferowali swoją po-
moc, przywieźli fantomy i przeprowadzili 
dla wszystkich zgromadzonych profesjo-
nalne szkolenie.

Zwycięska drużyna otrzymała z rąk 
Dyrektor Joanny Kaczor puchar, medale, 

dyplom  i nagrody rzeczowe dla każdego 
zawodnika. Pozostałe zespoły otrzymały 
również dyplomy, medale i nagrody rze-
czowe ufundowane dzięki pomocy finan-
sowej Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

Miejmy nadzieję, że z nabytych 
umiejętności wszyscy uczestnicy Mi-
strzostw będą musieli korzystać jak najrza-
dziej, a same zawody wejdą na stałe do ka-
lendarza i na przyszły rok będziemy gościć 
wszystkie szkoły z naszej gminy.

Janusz Tys

W sobotę 2 czerwca, Zespół Tańca Estradowego 
„GEST” z Brzozowa, brał udział w Ogólnopolskim Kon-
kursie Tanecznym „Rhythm & Style – First Step” w Ryb-
niku. 

Zespół odniósł swoje kolejne ogólnopolskie suk-
cesy otrzymując kolejno: GEST MINI – Wyróżnienie  
I Stopnia za układ „Czy wy wiecie, że krasnale są na 
świecie?”, GEST KIDS – Wyróżnienie III Stopnia za 
układ „Wiedźmy” i GEST – Wyróżnienie III Stopnia za 
układ „Dracula książę ciemności”

Wyjazd do Rybnika był wyjątkowy nie tylko ze 
względu na rywalizację i odniesione sukcesy, ale również 
ze względu na zakończenie przygody z tańcem w Zespole 
„GEST” najstarszych dziewczynek – Martyny Korfanty, 
Patrycji Mazur, Urszuli Stefaniak, Gabrieli Miszczyszyn, 
Aleksandry Adamskiej. Były to lata pełne wspólnych wy-
jazdów na festiwale, wspólne wakacje, ale głównie nasza 
przygoda z tańcem. Dla Urszuli Stefaniak ta przygoda 
trwała aż 10 lat a dla pozostałych dziewczynek 8 i 6. Moż-
na śmiało powiedzieć, że zespół był częścią ich życia. 
Czas spędzony podczas prób procentował na festiwalach 
i pokazach. Teraz nadszedł czas na przejęcie „pałeczki” 
przez ich młodsze koleżanki z zespołu, które udowodniły 
tym wyjazdem, że godnie będą reprezentowały „GEST” 
na festiwalach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Za opiekę nad dziećmi podczas wyjazdu dziękuję 
Paniom - Iwonie Nowickiej, Jolancie Owsiany, Justynie 
Szałajko oraz Panu Marcinowi Kruczek. Koszty wyjazdu 
– akredytacje, wyżywienie i opłata za autokar w całości 
zostały pokryte przez dzieci i opiekunów biorących udział 
w Festiwalu.

Nagradzany skład zespołu: Karolina Sokalska, Mar-
tyna Korfanty, Patrycja Mazur, Urszula Stefaniak, Gabriela 
Miszczyszyn, Dominika Pytlak, Aleksandra Chudzikie-
wicz, Julia Dąbrowska, Aleksandra Adamska, Amelia Ta-

rasek, Liliana Tarasek, Gabriela Kręgielewska, Martyna Adamczak, Julia 
Wojnicka, Jagoda Wojnarska, Emilia Władyka, Aleksandra  Myćka, Mar-
celina Haduch, Wiktoria Bober, Nikola Gerlach, Milena Owsiana, Mar-
celina Szałajko, Oliwia Owsiana, Gabriela Kostecka, Izabela Sabik, Julia 
Nowicka, Julia Grzegorzak, Julia Surmacz, Kamila Dąbrowska, Emilia 
Sobota, Julia Kruczek, Magdalena Fabisiak, Jagoda Bosak.

Marek Grządziel

„GEST” – taniec i styl
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Henryk Kozik – Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie uczestniczył 
w centralnych obchodach Dnia Samorzą-
du Terytorialnego, które odbyły się 25 
maja br. w Pałacu Prezydenckim. Z sa-
morządowcami z całej Polski spotkał się 
Prezydent RP, Andrzej Duda.

- Służba społeczeństwu to istota 
samorządu, trzeba mieć powołanie do 
tej służby, ale trzeba mieć też odwagę. 
Podmiotem służby ludzi, którzy są sa-
morządowcami są ich współobywatele, 
współmieszkańcy. Wszyscy wiemy, że to 
jest bardzo poważne wyzwanie związane 
z wieloma trudnościami. W 1989 roku, 
wraz ze zmianami ustrojowymi odrodził 
się także samorząd i nie mam wątpliwości, 
że jedną z lepszych rzeczy, jakie wydarzyły 
się po 1989 roku, było odtworzenie, od-
budowywanie samorządu terytorialnego - 
powiedział Andrzej Duda - Prezydent RP. 
W czasie uroczystości Prezydent wręczył 
odznaczenia państwowe osobom zasłużo-
nym dla rozwoju samorządu terytorialne-
go oraz w działalności na rzecz społecz-
ności lokalnej. - Dziękując za obecność w 
Pałacu Prezydenckim, gratulując odzna-
czonym, składam Państwu życzenia na ko-
lejny rok działania polskiego samorządu, 
na ten rok wyborczy, który dla wielu z Pań-
stwa jest rokiem kolejnego wyzwania. Pro-
szę, żebyście pamiętali, że tutaj, w Pałacu 
Prezydenckim jest człowiek, który dobrze 
życzy polskiemu samorządowi terytorial-
nemu, który szanuje polski samorząd te-
rytorialny i szanuje wszystkich tych, któ-
rzy traktują swoją pracę w samorządzie 

jako służbę dla bliźnich - podkreślił Andrzej 
Duda.

- Samorządowców interesują konkrety, 
dlatego wszelkie zjazdy, konferencje, a nawet 
uroczystości przeznaczają na rozmowy i dys-
kusje bezpośrednio wpływające na ich bie-
żącą działalność w lokalnych środowiskach. 
Społeczność, której są reprezentantami bo-
wiem wymaga od nich rzeczowych rozwią-
zań podnoszących poziom życia. Ludzi inte-
resują pomysły, koncepcje, plany, z których 
wynikają określone korzyści ułatwiające 
egzystencję na wiosce, w miasteczku, czy też  
w większym ośrodku. Samorządowcy i miesz-
kańcy, czyli inaczej ich wyborcy, są ze sobą 

Samorządowcy u Prezydenta
w stałym kontakcie, na co dzień wszyscy wi-
dzą postępy w rozpoczętych inwestycjach, 
odczuwają na bieżąco skutki podejmowa-
nych przez samorządowców decyzji. Nasza 
działalność jest zatem w pełni transparent-
na, podlegająca systematycznym ocenom. 
Dlatego samorządowcy cały czas muszą być 
na bieżąco w kwestiach rozwiązań praw-
nych, ekonomicznych, społecznych, muszą 
śledzić ustawodawstwo, w pełni wykorzystu-
jąc wprowadzane zmiany, korekty w powyż-
szych kwestiach. Musimy być po prostu „dla 
ludzi” w pełni tego słowa znaczeniu. Wy-
dawać pieniądze maksymalnie racjonalnie, 
tworzyć miejsca pracy, bo to najbardziej 
napędza koniunkturę i korzystnie wpływa na 
jakość życia, budować i remontować drogi, 
ponieważ ich stan bezpośrednio przyczynia 
się do zainteresowania przedstawicieli biz-
nesu danym regionem. To również sprawa 
odpowiedzialności. Decydując się na pracę 
w samorządzie należy mieć świadomość, że 
ludzie, których często znamy osobiście, liczą 
na nas, na naszą sumienność, obowiązko-
wość. Pokładają w nas swoje nadzieje na 
poprawę bytu. I każdy samorządowiec po-
winien zawsze o tym pamiętać. Bo nie sztu-
ka obiecywać, sztuka obietnice realizować. 
Zwłaszcza te najważniejsze, takie właśnie 
jak w samorządzie. Czyli najbardziej wy-
mierne, oddziaływujące na poszczególnych 
mieszkańców i przez nich odczuwalne – po-
wiedział Henryk Kozik – Przewodniczący 
Powiatu w Brzozowie.

Dzień Samorządu Terytorialnego 
ustanowiony został przez Sejm RP dla upa-
miętnienia pierwszych wyborów samorzą-
dowych w 1990 roku i w rocznicę 10-lecia 
odrodzenia polskiego samorządu terytorial-
nego.

Sebastian Czech 

W dniach 16 - 17 czerwca br.  
w Warszawie obyło się plenerowe 
„Spotkanie z Cepelią na Chmielnej”. 
Spotkania organizowane są kilka razy 
w roku, ich celem jest przybliżenie tu-

rystom rękodzieła ludowego i folkloru najbardziej interesujących etno-
graficznie regionów Polski. Tym razem wydarzenie było poświęcone 
regionowi gorlickiemu i podkarpackiemu, które reprezentowali człon-
kowie Stowarzyszenia Ludzi Twórczych.

Na odcinku od siedziby Cepelii przy ul. Chmielnej do Nowego 
Świata znajdowały się stoiska z wyrobami rękodzielniczymi. Wśród 
nich prace członków SLT w Brzozowie: Stefanii Bąk z Przysietnicy, 
Wandy Brach z Brzozowa, Małgorzaty Chmiel z Brzozowa, Ludmi-
ły Chrobak ze Wzdowa, Małgorzaty Florczak z Brzozowa, Barbary 
Florek z Brzozowa, Grażyny Hanus z Brzozowa, Katarzyny Kudły  
z Domaradza, Doroty Leń z Przysietnicy, Krystyny Łobazy z Brzozo-
wa, Teresy Maliwieckiej z Jaćmierza, Tadeusza Pindyka z Dynowa, 
Marii Szajny z Haczowa, Marty Władyki z Przysietnicy, Barbary Wój-
cik z Golcowej i Klaudii Wrony ze Starej Wsi.

Stowarzyszenie Ludzi Twórczych na Chmielnej

Wydarzenie miało na celu promowanie lokalnych i re-
gionalnych tradycji, zwyczajów i dziedzictwa kulturowego.  
Dzięki wystawom, degustacjom, pokazom oraz odtworzeniu 
tradycyjnych technik wytwarzania rękodzieła cel ten został 
zrealizowany.

Pogoda dopisała, frekwencja zwiedzających turystów 
również, na stoiskach można było podziwiać m.in. serwety, 
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biżuterię, ikony, odzież, koszyki, 
smakołyki, elementy dekoracyjne, 
rzeźby, pisanki, bombki świąteczne, 
wyroby ze słomy, gobeliny, koronki, 
decoupage, obrazy, kartki okolicz-
nościowe, kompozycje kwiatowe, 
zabawki, itp.

Na otwartych warsztatach 
można było nauczyć się lepienia  
w glinie, wykonywania zabawek, 
szydełkowania. Warsztaty cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem 
dzieci i dorosłych. 

Mogliśmy cieszyć się każdą 
chwilą. I choć prezentacje już za 
nami, to jeszcze na długo pozosta-
ną w naszej pamięci wspomnienia 
wspólnie spędzonych chwil. Było to 
wyjątkowe wydarzenie w prawdzi-

wie artystycznej oprawie przy udziale twórców ludowych, artystów, 
dzieci, młodzieży, mieszkańców Warszawy i okolic oraz turystów,  
a wszystko na ludowo i z przytupem.

Warszawskie media napisały: „Silną grupą zaprezentowali się 
goście z Podkarpacia zrzeszeni w Stowarzyszeniu Ludzi Twórczych  
w Brzozowie, które powstało w 2010 r. i skupia artystów i twórców  

ludowych trudniących się różnego rodzaju rękodziełem, przede 
wszystkim na terenie powiatu brzozowskiego z gmin Brzozów, 
Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec. 
To grupa dobrze zorganizowana, zwarta choć różnorodna za-
interesowaniami i twórczością, która „bierze swoje sprawy  
w swoje ręce” i działa na rzecz swego środowiska.”

Weekendowa impreza została zorganizowana przez 
Fundację „CEPELIA” – Polska Sztuka i Rękodzieło. Jednost-
ką wspierającą organizację tego przedsięwzięcia był Powiat 
Brzozowski.

Patronat medialny sprawował Portal Brzozowiana.pl  
i Brzozowska Gazeta Powiatowa.

Małgorzata Chmiel - Prezes Stowarzyszenia 
Ludzi Twórczych w Brzozowie

Tytułowe hasło stanowi zbiór wydarzeń hi-
storycznych zebranych i przedstawionych przez 
jasienicką młodzież zrzeszoną w miejscowej Oa-
zie. Na swoisty wieczór patriotyczny zaprosili 
chętnych do miejscowej sali kina.

Inscenizacja „Retrospekcja młodym okiem” 
to inicjatywa młodzieży. – Sprawy naszej Ojczy-
zny zajmują ważne miejsce w naszych sercach  
i stąd też wziął się pomysł na spektakl. Początko-
wo miał on być przeznaczony jedynie dla młodszej 
grupy Oazy, jednak później przyszła myśl, by po-
kazać go szerszej publiczności. Pierwotną wersję 
trochę rozbudowaliśmy dodając kolejne wydarze-
nia, które z naszego punktu widzenia były ważne. 
Informacje czerpaliśmy z różnych źródeł – z lekcji 
historii, książek, internetu, ale też z rozmów ze 
starszymi. Wszystko to co otrzymaliśmy, przełoży-
liśmy na nasz język i oddaliśmy na scenie. To było 
tak jakby nasze spojrzenie na te wszystkie minione 

lata, które w efekcie zaowocowały dla 
nas wolnym i niezależnym krajem – wy-
jaśniała Aleksandra Śnieżek – Animator 
krzyżowy w Oazie w Jasienicy Rosielnej 
i inicjatorka spektaklu.

Młodzi, w kolejnych scenach, 
przeprowadzili widownię 
poprzez burzliwe wieki Pol-
ski – od ślubów króla Jana 
Kazimierza, przez uchwale-
nie Konstytucji 3 Maja, pi-
sanie hymnu Polski i „Mały 
sabotaż”, po powstania. Na 
kanwie tych wydarzeń sta-
rali się też zaprezentować 
realia życia rodzin, którym 
przyszło żyć i mierzyć się  
z trudnościami każdej  
z tych epok. Nastrojowa 
muzyka, zdjęcia, epokowe 
stroje i doskonała gra mło-

„Pogłos dni”

dych aktorów dopełniła całości. Spek-
takl widownia uhonorowała owacją 
na stojąco. - Młodzież chciała rozwi-
nąć i ukazać aspekt walki o naszą wol-
ność i równocześnie pokazać, że pa-
triotyzm jest dzisiaj wartością nadal 
aktualną, mimo że świat współczesny 
proponuje szereg różnych rozwiązań, 
które nieraz mogą pozostawiać wiele 
do życzenia. Myślę, że udało im się też 
pokazać, że pamiętają i są świadomi 
wartości jakie niesie ze sobą patrio-
tyzm. Udowodnili też, że tą wartością 
można dzisiaj żyć i trzeba nią żyć, nie 
tylko z racji setnej rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, ale 
również po to, by ją stale rozwijać  
i pielęgnować w swoim sercu – mówił 
ks. Mateusz Sławiński – Wikary w Ja-
sienicy Rosielnej, prowadzący Oazę.

Elżbieta Boroń

warto wIedzIeć
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9 czerwca br. Zespół Tańca Nowo-
czesnego „GAG” ze Szkoły Podstawowej 
im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu, 
brał udział w XVI Międzynarodowym 
Festiwalu Tanecznym BALLO w Żorach. 
Organizatorem Festiwalu było Towa-
rzystwo Wspierania Twórczości Dzieci 
i Młodzieży Ballo oraz Miejski Ośrodek 
Kultury w Żorach – Scena na 
Starówce. Patronatem medial-
nym Festiwal objęli Walde-
mar Socha – Prezydent mia-
sta Żory oraz Piotr Kosztyła  
– Przewodniczący Rady Mia-
sta.

„GAG” wystąpił w ka-
tegorii inne formy tańca 10-14 
lat z układem „Życzę ci dobre-
go dnia”

Po raz pierwszy w hi-
storii szkoły w Turzym Polu,   
„GAG” miał możliwość 
udziału w festiwalu rangi mię-
dzynarodowej, więc przygoto-
wania były bardzo intensywne  

a zdenerwowanie zrozumiałe. Dziew-
czynki bardzo dzielnie nie tylko zniosły 
tak daleką podróż, ale przede wszystkim 
zaprezentowały się bardzo dobrze na sce-
nie w Żorach. Mieliśmy okazję przekonać 
się jakie przygotowanie na tym poziomie 
artystycznym jest wymagane i ile trzeba 
mieć pewności siebie, aby w pełni poka-

„GAG” na festiwalu BALLO ŻORY 2018
zać swoje umiejętności artystyczne. Dzięki 
pięknej pogodzie mieliśmy okazję na spacer 
po rynku w Żorach, był więc czas na odpo-
czynek, lody i schłodzenie się w fontannie.

Wszystkie koszty wyjazdu związane 
z wyżywieniem, akredytacją oraz opłatą za 
transport zostały pokryte przez dzieci i opie-
kuna. Przed zespołem nowe wyzwania oraz 

ciężkie próby, dlatego też dzię-
kujemy tym wszystkim, którzy 
nam dopingują Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Turzym Polu 
Zuzannie Koniecznej i pracow-
nikom, rodzicom oraz Radnemu 
Zbigniewowi Cyganikowi. 

„GAG” wystąpił w skła-
dzie: Milena Mazur, Oliwia Ma-
zur, Maja Samborska, Jagoda 
Kundzierewicz, Dominika Fu-
tyma, Nikola Pelc, Hanna Wo-
lańska, Edyta Malik, Wiktoria 
Rygiel, Amelia Ścibor, Klaudia 
Górniak oraz przewodnicząca 
zespołu Wiktoria Kędra.

Marek Grządziel

Kamil Krauz z Jabłonicy Polskiej 
wygrał finał centralnego Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom” w Świdwinie w za-
chodniopomorskim. Sukces Kamila w 41. 
finale to już jego trzecie mistrzostwo Polski.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożar-
niczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” jest 
konkursem popularyzującym przepisy prze-
ciwpożarowych i kształtującym umiejętno-
ści w zakresie ochrony ludności, ekologii, 
ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. 
Jego celem jest również przybliżenie zasad 
postępowania na wypadek pożaru, nauka 
praktycznych umiejętności posługiwania 
się podręcznym sprzętem gaśniczym, or-
ganizacji ochrony przeciwpożarowej oraz 
historii pożarnictwa. 

Kamil Krauz startuje w turnieju od 
szkoły podstawowej. Tegoroczny konkurs 
zaliczał już w gronie uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych. – Najpierw musieliśmy się 
zmierzyć z częścią pisemną, w której ujęto 
m.in. zagadnienia z pierwszej pomocy, hi-
storii pożarnictwa, technik ratowniczych 
czy z prawa budowlanego. Z testu zdobyłem 
maksymalną ilość punktów, podobnie jak 
jeden z pozostałych zawodników. Taka sy-
tuacja spowodowała dogrywkę, którą uda-
ło mi się wygrać jednym punktem. Była też 

część praktyczna, w czasie której trzeba 
było wykazać się umiejętnościami udzie-
lania pierwszej pomocy czy znajomością 
sprzętu pożarniczego. Od wielu już lat 
uczestniczę w turnieju i wydaje mi się że 
pytania są coraz trudniejsze i bardziej 
szczegółowe. Jeszcze chyba nigdy nie było 
tak małych różnic punktowych na podium. 
To pokazuje, że poziom nie tylko jest wyso-
ki, ale też niezwykle wyrównana jest wie-
dza samych zawodników – podsumował 
Kamil Krauz.

Z sukcesu nastolatka zadowolony 
jest też Zbigniew Józefczyk – Prezes OSP 
w Jabłonicy Polskiej, w której szeregach 
również działa Kamil. – Ogromnie się 

Kamil znowu na podium

cieszę z sukcesu Kamila. Stanowi 
on taką perełkę, nie tylko dla naszej 
jednostki, ale też dla gminy i po-
wiatu. Doskonale zdaję sobie spra-
wę jak wiele pracy musiał włożyć  
w przygotowania do finału, a prze-
cież musi jeszcze się normalnie 
uczyć. Mam nadzieję, że teraz trochę 
odpocznie na zbliżającym się obozie 
MDP w Muszynie – stwierdził Pre-
zes Z. Józefczyk.

Patronat nad Turniejem ob-
jęli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty.

Elżbieta Boroń, fot. www.zosprp.pl
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takiego połączenia obowiązują dwie oddzielne 
klasyfikacje: inna dla pań i inna dla panów.

Brzozowianka Anna Krzysztyńska na 
ogół znacznie lepiej radzi sobie w grupach 
męskich. Dlatego nie zmartwiło jej to, że zo-

warto wIedzIeć/Sport

Mistrzostwo Europy dla szachistki z Brzozowa

Już po raz 23. Gminny Ośrodek 
Kultury w Jasienicy Rosielnej zorgani-
zował Przegląd Dziecięcych Zespołów 
Artystycznych. W tym roku młodzi ar-
tyści postawili na taniec i śpiew.

- Przegląd jest naszą imprezą cy-
kliczną, podczas której każda ze szkół 
może zaprezentować swoich uczniów 
i pochwalić się młodymi talentami.  
W poszczególnych edycjach mieli-
śmy różny przekrój artystyczny, np.  
w ubiegłym roku postawiono głównie 
na teatr. Tym razem mamy kilka zespo-

łów wokalnych, instrumentalnych i tylko jeden 
teatr. Tak, więc co roku możemy oglądać nowy  
i zróżnicowany repertuar, co nas niezmiernie cie-
szy – mówił Jan Winiarski – Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Jasienicy Rosielnej.

W tym roku w przeglądzie udział wzięły 
wszystkie szkoły podstawowe z gminy Jasienica 
Rosielna. Z placówki z Bliznego zaprezentowały 
się dwa zespoły: instrumentalny MINIMA oraz 
wokalny MINIMA, młodzież z Jasienicy Rosiel-
nej również zaprezentowała się od strony wokal-
nej. Szkoła Podstawowa z Orzechówki wysta-
wiła swój zespół wokalno - instrumentalny oraz 

taneczny „Hala Jump”, zaś maluchy  
z Woli Jasienickiej pokazały przedsta-
wienie teatralne „Wesoły świat Jana 
Brzechwy”. – Przegląd to przede wszyst-
kim możliwość konfrontacji. Możemy zo-
baczyć co inni robią i jak to robią i po-
równać z tym co sami przygotowujemy. 
Jest to też okazja do wymiany doświad-
czeń między nauczycielami, a dla naszej 
młodzieży możliwość zaprezentowa-
nia się na scenie szerszej publiczności  
– podsumowała Iwona Stryczniewicz  
– opiekun zespołów MINIMA z Blizne-
go.

Przegląd zakończono wręczeniem 
pamiątkowych dyplomów i pucharów.

Elżbieta Boroń

Muzyka, teatr i taniec

Zaskakujący przebieg miały Mistrzo-
stwa Europy Amatorów w szachach kla-
sycznych, które w dniach 14 – 21 czerwca 
br. odbyły się w Niksić w Czarnogórze. 
Dlaczego? Dlatego, że po 4 rundzie tej im-
prezy w jednej z trzech grup Open (czyli 
męskiej), na czoło klasyfikacji wysunęły się 
dwie dziewczyny. Sytuacja nieoczekiwana  
i zdarzająca się niezwykle rzadko.

Trzeba zaznaczyć, że oficjalna nazwa 
tych mistrzostw jest nieco myląca, bowiem 
amatorstwo może wywoływać niezbyt po-
zytywne skojarzenia. Dlatego należy się 
pewne wyjaśnienie – otóż w szachach ama-
torami określa się zawodników, których 
ranking Elo nie przekracza wartości 2300 
punktów. Przykładowo, w województwie 
podkarpackim zaledwie 5 zawodników ma 
wyższy ranking niż wyznaczony przez tę 
normę, a oprócz pierwszej dziesiątki najwy-
żej notowanych Polek żadna inna nie prze-
kroczyła tego pułapu. 

W Niksić walczono w trzech gru-
pach: do 1700 Elo, do 2000 Elo oraz do 
2300 Elo. W środkowej z tych grup znalazło 
się dwóch Polaków i Polka – ze względu na 
niewielką ilość pań została ona włączona 
do grupy męskiej. Jak się wkrótce okazało, 
dla Anny Krzysztyńskiej stało się to najlep-
szym z możliwych rozwiązań. W wypadku 

stała rozstawiona dopiero na 28 po-
zycji (wśród kobiet była druga) i już  
w pierwszym meczu pokonała rozsta-
wionego z numerem 6 Francuza. Był 
to ciężki mecz, także i dlatego, że Po-
lka zaledwie 3 godziny przed partią 
wylądowała na lotnisku w Podgoricy. 
Następne partie przyniosły kolejne 
punkty. 2 zwycięstwa i 2 remisy spra-
wiły, że po 5 rundzie Ania nieoczeki-
wanie zajmowała 3 miejsce.

W 6 partii doszło do najważ-
niejszego dla tej grupy meczu - zo-
stały ze sobą skojarzone dwie re-
welacyjnie grające juniorki. Do tej 
pory prowadziła Turczynka Ince Sa-
fiye Oyku, posiadająca tytuł WCM,  
a przede wszystkim komplet punktów 
po 5 rundach. Wszyscy wiedzieli, że 
ten pojedynek może zadecydować  
o kolejności medalistek, ale zaczęto 
też już coraz głośniej mówić o złocie 
w połączonej kategorii kobiet i męż-
czyzn.  

Turczynka zdawała się być 
faworytką. Chociaż nieco młodsza 
od Ani, jednak zmiatała wszystkich 
po drodze, a na dodatek wygrała  
z Austriakiem z tytułem CM, Boba-
nem Bozinovicem, z którym brzo-Anna Krzysztyńska
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23 czerwca br. na stadionie LKS w Górkach odbyły się 
zawody łucznicze  w ramach II Rundy Pucharu Okręgu Rze-
szowskiego.  W pojedynkach wystartowało 87 zawodników z na-
stępujących klubów z Podkarpacia: UKS Tramp Jarosław, LKS 
Makovia Makowisko, SKS Piast 
25 Rzeszów, LKS Jar Kielna-
rowa, MUKS Podkarpacie Je-
dlicze, UKS Sajdak Głogów 
Małopolski, RSSR - Legenda 
Rzeszów, UKS Górnik Humni-
ska, ŁKS Sagit Humniska.

Puchary i nagrody ufun-
dowała Poseł Joanna Frydrych, 
która otworzyła zawody strzela-
jąc z łuku do tarczy.

Zawodnicy z Humnisk 
zaprezentowali się bardzo ładnie. W kategorii dzieci młodsze, któ-
re strzelały z 15 i 10 m 4 miejsce zajęła Wiktoria Kruczek (Górnik 
Humniska) z wynikiem 244 pkt a 5 miejsce Julia Bąk (Górnik 
Humniska) z wynikiem 204 pkt. Należy zaznaczyć, że dla Julii 
były to pierwsze zawody, trenuje dopiero od 2 miesięcy.

W kategorii dzieci starsze strzelano z 25, 20, 15 i 10 m.  
1 miejsce zajęła Oliwia Ryba (Górnik Humniska) z wynikiem 641 
pkt, na 7 miejscu uplasowała się Patrycja Rybczak (Sagit Humni-
ska) z wynikiem 542 pkt. Wśród chłopców 4 miejsce zajął Patryk 
Woś (Sagit Humniska) z wynikiem 584 pkt.

W kategoria junior młodsi zawodnicy strzelali z 60 m. Po 
kwalifikacjach Ewa Janocha (Sagit Humniska) zajęła 4 miejsce  

z wynikiem 267 pkt natomiast po pojedynkach ostatecznie 5 miej-
sce.

W kategorii OPEN strzelano z 70 m. Wśród kobiet po kwa-
lifikacjach najlepsza była Wiktoria Toczek (Sagit Humniska) z wy-

nikiem 304 pkt natomiast po pojedynkach za-
jęła 3 miejsce. Natomiast Patrycja Piotrowska 
(Sagit Humniska) z wynikiem 252 pkt znalazła 
się na 3 miejscu a po pojedynkach na 4. Z męż-
czyzn 5 miejsce zdobył Konrad Kij, 6. Kacper 
Kij, 9. Dawid Lasek i 10. Jerzy Puchyr.

Puchary i nagrody wręczał Zastępca Dy-
rektora Biura Poselskiego Joanny Frydrych. 

Łucznicy z Podkarpacia strzelali w Górkach

Zdzisław Toczek

zowianka „zaledwie” zremisowała. Jak 
się okazało, ci, którzy liczyli na zaciętą 
partię, srodze się zawiedli. Po zaled-
wie 27 posunięciach Ince Safiye Oyku 
uznała wyższość Polki. W ten sposób 
Anna Krzysztyńska  zdobyła fotel lide-
ra. Straciła go szybko – remis w 7 run-
dzie zepchnął ją na 2 pozycję, ponie-
waż Turczynka swój mecz wygrała, ale  
w ósmej, przedostatniej rundzie, sytu-
acja się odwróciła i to Polka zdobyła  
o 0,5 pkt. więcej. Obydwie szachistki 
miały po 6,5 pkt., ale to Ania, dzięki wy-
nikowi z bezpośredniej partii, prowadzi-
ła. Emocje były ogromne, bo przecież do 
walki usiłowali się jeszcze włączyć męż-
czyźni, z których jeden miał zaledwie  
o pół punktu mniej. W ostatnim spotka-
niu na drodze Ani stanął Rumun Mihala-
che Paul-Stelian walczący o medal. Par-
tia była trudna i wyrównana, na szczęście 
w końcówce nasza zawodniczka umie-
jętnie wykorzystała słabsze posunięcia 
swego rywala i dzięki kolejnemu zwy-
cięstwu została Mistrzem Europy Ama-
torów, uzyskując świetny wynik – aż  
7,5 pkt. z 9 partii (6 zwycięstw, 3 remisy, 
0 porażek). Tyle samo punktów uzyskała 
Ince Safiye Oyku (7/1/1), a trzecie miej-
sce zdobył Austriak CM Boban Bozino-
vic z dorobkiem 6,5 pkt. (5/3/1).

 Organizatorzy, rozwiązując niespoty-
kaną sytuację podwójnego zwycięstwa kobiet 
w męskim turnieju, postąpili następująco: Ince 

Safiye Oyku zdobyła złoto wśród kobiet, sre-
bro - Szwedka Fransson Pia zdobywczyni 4 pkt. 
(4/0/5), a brąz Słowenka Ruzic Pia Marie z do-
robkiem 3,5 pkt. (2/3/4). Dzięki takiemu roz-
wiązaniu na męskich rozgrywkach zdobył brąz 

reprezentujący gospodarzy Djurivic 
Peko z 6 pkt. (4/4/1).

 O tym, jak bardzo udany był 
ten turniej dla Anny Krzysztyń-
skiej, najlepiej może świadczyć 
fakt, że swój indywidualny rekord 
poprawiła aż o 168 punktów Elo.

Tym samym można przy-
puszczać, że ze względu na wyjąt-
kowe i szczęśliwe dla nas wyniki 
Mistrzostwa Europy Amatorów  
w Niksić przejdą do historii sza-
chów. Zdobycie medalu w rywali-
zacji z mężczyznami jest prawdzi-
wą rzadkością, a już na poziomie 
mistrzostw kontynentu wręcz nie 
zdarza się. Tymczasem w Niksić 
najlepsze były dwie dziewczyny, 
a ich wynik ma tym większą war-
tość, że z wyjątkiem bezpośredniej 
partii walczyły wyłącznie z męż-
czyznami.

Zawodniczka oraz jej rodzi-
ce bardzo dziękują władzom sa-
morządowym, a w szczególności 
Burmistrzowi Brzozowa Józefowi 

Rzepce oraz Staroście Brzozowskie-
mu Zygmuntowi Błażowi. Bez ich po-
mocy niemożliwe byłoby uzyskanie aż 
takiego sukcesu. 

Waldemar Krzysztyński
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wybryk

złomo-
wisko

Halski z
serialu

decyzje
sądu
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Czerwcowe zmagania piłkarek  
i piłkarzy nożnych w kategorii ID i IMS 
zakończyły tegoroczny Kalendarz Powia-
towych Szkolnych Imprez Sportowych.

W kategorii najmłodszej - w Igrzy-
skach Dzieci obydwa turnieje odbyły 
się na Orliku w Bliznem. Najpierw, bo  
6 czerwca do walki o tytuł najlepszej 
drużyny powiatu przystąpiły dziewczęta. 

Turniej, mimo porażki 1 – 3 w pierwszym 
meczu z SP Nr 1 w Domaradzu wygrała 
ekipa ze Starej Wsi. W kolejnych spo-
tkaniach Stara Wieś pokonała Blizne 1 
– 0 i Grabownicę 2 – 0. Zwyciężczynie  
z 6 pkt. na koncie wyprzedziły Grabow-
nicę - również 6 pkt. i Domaradz – 4 pkt. 
Stawkę drużyn uzupełniło Blizne, które  
z 1 pkt. zajęło miejsce czwarte. 

Dwa dni później swój turniej roz-
grywali chłopcy. Sześć uczestniczących 
drużyn podzielonych zostało na dwie 
grupy. W grupie „A” zagrały Przysietnica  
Nr 1, Haczów i Blizne, w „B” – Wesoła 
Nr 2, Golcowa Nr 1 i Dydnia. Po rozegra-

niu meczów grupowych w półfinałach spotkały 
się Blizne z Golcową oraz Wesoła z Przysiet-
nicą. W pierwszym z nich minimalnie lepszy-
mi okazali się gospodarze wygrywając 2 – 1.  
Z kolei w drugim „czarny koń” rozgrywek – 
zespół z „dwójki” w Wesołej pokonał 4 – 1 dru-
żynę z Przysietnicy. Po krótkim odpoczynku 
rozegrane zostały dwa ostatnie mecze turnieju. 
W spotkaniu o miejsce trzecie Golcowa aż 6 

– 0 rozgromiła Przysietnicę. Z kolei w meczu 
finałowym Blizne bezbramkowo zremisowało 
z Wesołą i o tym kto zdobędzie tytuł mistrza 
powiatu zdecydowały rzuty karne. Więcej ner-
wów zachowali gospodarze i wygrywając serię 
5 – 4 obronili tytuł z roku ubiegłego. 

W kategorii Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej zawody zarówno w kategorii dziewcząt jak 
i chłopców odbyły się na obiektach MOSiR  
w Brzozowie. Zmagania dziewcząt toczyły 
się pod dyktando ekip z Bliznego i Grabow-
nicy. W turnieju rozegranym 7 czerwca obie 
drużyny oprócz remisów z Izdebkami, wygra-
ły pojedynki ze Starą Wsią oraz Brzozowem.  
O końcowym triumfie miał zdecydować bez-

Przedwakacyjna piłka
pośredni a zarazem ostatni mecz dnia. Bli-
zne dobrze go zaczęło i objęło prowadze-
nie. Grabownica w końcówce spotkania 
zdołała wyrównać i po ostatnim gwizdku 
to właśnie jej piłkarki cieszyły się z pierw-
szego miejsca. Drugie miejsce zajęło Bli-
zne, a trzecie - Izdebki.

W turnieju chłopców, który odbył 
się 12 czerwca wystąpiły drużyny z Do-
maradza Nr 1, Jasionowa, Dydni, Jasieni-
cy Rosielnej, Nozdrzca i Brzozowa Nr 1. 
W pierwszej fazie turnieju z dobrej strony 
pokazały się teamy z Jasionowa i Brzozo-
wa. Pierwsi z nich wygrali 2 – 0 z Jasieni-
cą oraz 3 – 1 z Dydnią. Drudzy najpierw 
zremisowali bezbramkowo z Domara-
dzem, a następnie wygrali 2 – 1 z Nozdrz-
cem. W półfinałach Jasionów wygrał 2 – 1 
z Nozdrzcem, natomiast Brzozów w takim 
samym stosunku pokonał Jasienicę. Prze-
grani z półfinałów zagrali o „brąz”. Lep-
szą ekipą okazał się Nozdrzec, który 2 – 0 
wygrał z Jasienicą. Finał okazał się zacię-
ty i emocjonujący. Lepiej grali zawodnicy  
z Brzozowa, lecz Jasionów dobrze się bro-
nił i próbował wyprowadzać groźne kontr-
ataki. W końcówce spotkania decydującą 
bramkę udało się zdobyć miejscowym. Na 
ewentualne wyrównanie zabrakło czasu, 
co spowodowało, że triumf w ostatnich 
szkolnych zawodach sezonu 2017/2018 
przypadł SP Nr 1 w Brzozowie.

Po zakończonych zawodach naj-
lepsze 3 drużyny w każdej z kategorii 
otrzymały okazałe puchary, a wszystkie 
uczestniczące ekipy uhonorowane zosta-
ły dyplomami. Piłkarskie rozgrywki były 
ostatnimi zawodami w kończącym się 
roku szkolnym 2017/2018. Na kolejne za-
wody w ramach sportu szkolnego potrzeba 
będzie czekać aż do połowy września.

Marek Szerszeń



W otoczeniu pięknej przyrody 3 czerwca br. na stawach  
w Temeszowie odbyły się zawody spławikowe dla dzieci 

i młodzieży z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Orga-
nizatorem tej imprezy było Koło PZW „Bajkał” w Brzozowie. 

Zawody odbywały się w trzech kategoriach wiekowych: 
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, a także indywidu-
alnie i drużynowo. Wzięło w nich udział 43 uczestników, któ-
rych dzielnie wspierali rodzice, opiekunowie. W sumie około 
100 osób, głównie z terenu powiatu brzozowskiego. Swoją 
obecnością zaszczyciły nas również dzieci z ościennych powia-
tów oraz grupa młodzieży ze Śląska. 

W wyniku trzy godzinnej rywalizacji komisja sędziow-
ska przedstawiła wyniki zawodów:
Przedszkola: 1 miejsce Filip Fedak, 2. Franciszek Wawczak,  
3. Nikola Ruchlewicz. 
Szkoły Podstawowe (dziewczęta): 1 miejsce Alicja Zembicka 
– SP Krosno 7, 2. Martyna Czapor – SP Grabownica, 3. Ad-
rianna Kędra – SP Nr 1 Brzozów, (chłopcy): 1. Przemysław 
Misiurek – SP Nr 1 Brzozów, 2. Kacper Serafin – SP Dydnia,  
3. Bartosz Kędra – SP Nr 1 Brzozów.
Gimnazja (dziewczęta): 1. Bernadetta Fejdasz – SP Dydnia, 
(chłopcy): 1. Sławomir Chorążak – SP Krzemienna, 2. Przemy-
sław Bieńczak - SP Humniska, 3. Szymon Ścibor – SP Górki, 4. 

Miłosz Chudzikiewicz - SP Humniska, 
5. Michał Para - SP Blizne, 6. Kamil Ma-
tus - SP Nr 1 Brzozów, 7. Paweł Moraj-
ko - SP Stara Wieś, 8. Marcel Kędra - SP 
Nr 1 Brzozów.
Drużynowe: 1. Patrycja Kościńska  
i Bartosz Kędra (SP Nr 1 Brzozów),  
2. Kacper Bluj i Piotr Wójtowicz (SP 
Dydnia), 3. Marcel Kędra i Adrianna 
Kędra (SP Nr 1 Brzozów), 4. Kamil Ja-
rosz i Oscar Podulka (SP Humniska).
Największą rybę złowił Przemysław 
Misiurek, najmłodszym wędkarzem 
był Kamil Kościński. Nagrodę specjal-
ną przyznano dla Mariki Rak. 

Zawodnicy otrzymali nagrody 
rzeczowe, puchary i dyplomy, a każdy 
uczestnik reklamówkę pełną upomin-
ków i akcesoriów wędkarskich. Nagrody 
wręczyła Magdalena Pilawska – Naczel-
nik Wydziału Oświaty, Rozwoju Regio-
nalnego i Promocji Powiatu Starostwa 
Powiatowego w Brzozowie. 

W trakcie zawodów uczestnicy 
otrzymali napoje, drożdżówki, owoce 
i słodycze, a po zakończeniu skorzy-
stali z poczęstunku. Zarząd Koła PZW 
„Bajkał” w Brzozowie składa serdeczne 
podziękowania dla sponsorów, którzy 
przyczynili się do uświetnienia naszej 
imprezy. A byli to: Starosta Brzozow-
ski Zygmunt Błaż, Burmistrz Brzozowa 
Józef Rzepka, Wójt Gminy Nozdrzec 
Antoni Gromala, Wójt Gminy Jasienica 
Rosielna Urszula Brzuszek, Wójt Gminy 
Dydnia Jerzy F. Adamski,  Z.B.J Hurtow-
nia - Agata i Jan Dudycz, P.S.B Mrówka 
– Andrzej Bieńczak, Gran-Pik Liwocz – 
Grażyna i Andrzej Wójtowicz, Armako 
Henryk Sowiński i Spółka, F.H.U Insta-
lex S.C., F.H.U Instalator, P.P.U.H „Zo-
rza”- Wiesław Jórasz, F.W.W. JAXON, 
Firma Piskari, Firma Meus, Warzywniak 
– Adam Misiurek, Pryzmat – Rzeszów, 
Auto Szkoła – Tadeusz Toczek, BHP – 
Nawigator, Z.U.H – Stanisław Pytlak, 
Agent PZU – Piotr Stawarz, Kantor wy-
miany walut – Robert Matracki, Kantor 
wymiany walut – Maciej Sieńczak,  Do-
mix – Paweł i Krzysztof Wojtal, Gramar 
Dydnia Centrum Handlowe.

Wacław Konieczko 
Prezes Koła PZW „Bajkał” w Brzozowie

Zawody spławikowe

z okazji Dnia Dziecka
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