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Po treningowych trudach i emo-
cjach podczas rywalizacji na zawodach 
przyszedł czas na podsumowania i nagra-
dzania. A było kogo i za co wyróżniać, 
jako że uczniowie sportowcy ze szkół 
powiatu brzozowskiego odnosili w roku 
szkolnym 2017/2018 sukcesy na skalę 
dotąd nienotowaną. Osiągnięcia zarówno 
indywidualne, jak i zespołowe uplasowa-
ły szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne  
z powiatu brzozowskiego na 11 miejscach 
w swoich kategoriach wiekowych w woje-
wództwie podkarpackim na kilkaset punk-
tujących placówek w obydwu grupach. 

Na tak wysoką lokatę w klasyfika-
cjach ogólnych złożyły się indywidualne 
i drużynowe wyniki uzyskiwane przez za-
wodników na zawodach rangi wojewódz-
kiej. Indywidualnie uczniowie ze szkół 
powiatu brzozowskiego wywalczyli 2 ty-
tuły mistrza Podkarpacia, 6 wicemistrzow-
skich, trzykrotnie zajmowali 3 miejsca, 
czterokrotnie kończyli rywalizację na 4 
lokatach, raz na 5, sześciokrotnie 
na 6, siedmiokrotnie na 7, a czte-
rokrotnie na 8. Łącznie w czołowej 
ósemce Podkarpacia w konkuren-
cjach indywidualnych uplasowało 
się aż 35 młodych sportowców  
z terenu powiatu brzozowskiego. 
Mistrzowski duet stanowili Paweł 
Sowiński ze Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Humniskach, wygrywa-
jąc rywalizację wśród szachistów  
w klasach I-III oraz Bartosz Hę-
drzak z SP Nr 1 w Brzozowie, 
najlepszy w skoku w dal w Igrzy-
skach Młodzieży Szkolnej (kla-
sy VII SP oraz II i III gimnazjum). O ile 
zwycięstwo młodego szachisty było zgod-
ne z planem, to triumf Bartosza Hędrzaka 
zaskoczył wszystkich. - Tak się szczęśli-
wie złożyło, że na zawodach wojewódz-

kich uzyskałem rekord życiowy, skacząc 5 
metrów 93 centymetry. Nie spodziewałem 
się, że tak dobrze mi pójdzie, ponieważ 
wcześniej skakałem z dużą różnicą. Przed 
finałem wojewódzkim intensywniej potre-
nowałem i przyszły efekty. Jestem z tego 
rezultatu zadowolony, chociaż gdybym ciut 
lepiej skoczył technicznie, to pewnie wy-
nik byłby lepszy o kilka centymetrów. Do 
skoków przekonały mnie zajęcia 
wychowania fizycznego, nigdy 
wcześniej nie trenowałem ani  
w klubach, ani z własnej inicja-
tywy. To dość trudna dyscyplina 
sportu, w której liczy się zarów-
no odległość, jak i prawidłowe 
odbicie z belki. Przy jej przekro-
czeniu skok jest spalony i cały 
wysiłek bierze w łeb. Należy za-
tem koncentrować się na dwóch 
elementach. Trzeba dobrze roz-
począć rozbieg i właściwie obli-
czyć kroki - powiedział Bartosz 

Hędrzak. Dodajmy jeszcze, że Bartek wal-
czył o pierwsze miejsce z Hubertem Glaza-
rem ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Hum-
niskach, co najlepiej świadczy o dominacji 
w tej konkurencji zawodników z powiatu 

brzozowskiego na wojewódzkim finale.  
- Huberta znałem już wcześniej, wiedzia-
łem o jego możliwościach, które potwier-
dził na finale. Cieszę się, że obydwu udało 
nam się zająć dwa najwyższe miejsca - do-
dał Bartosz Hędrzak.

Równie udanie było w dyscyplinach 
drużynowych, w których powiat brzozow-
ski aż 15-krotnie meldował się w pierw-
szej szóstce województwa podkarpackie-
go. Najbardziej spektakularne osiągnięcia 
zanotowała Szkoła Podstawowa w Sta-
rej Wsi, której reprezentanci w szachach  
w Igrzyskach Dzieci zdobyli tytuł wicemi-

strza Podkarpacia, czy Szkoła Podstawowa 
w Grabownicy, z której zespół dziewcząt 
w Igrzyskach Młodzieży Szkół zarówno  
w koszykówce, jak i piłce ręcznej plasował 
się na trzecich pozycjach. Z kolei Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie 
w kategorii Licealiady zajął 3 miejsce 
szachach drużynowych, a w piłce ręcznej 
chłopców i w siatkówce chłopców zajął 
miejsce czwarte. Wyniki w grach druży-
nowych oraz indywidualnych zapewniło 
brzozowskiemu ogólniakowi 2 miejsce  
w klasyfikacji generalnej szkół ponadgim-
nazjalnych województwa podkarpackiego. 
Brzozowianie ustąpili tylko V LO w Rze-
szowie, szkole sportowej, uczestniczącej 
w rozgrywkach ligowych. - To historycz-
ny sukces i nie bójmy się użyć tego słowa. 
Takiego wydarzenia jeszcze nie odnoto-

Podsumowanie Powiatowego Współzawodnictwa 
Sportowego Szkół 2017/2018

Powiat brzozowski w wojewódzkiej czołówce
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waliśmy, do tej pory liceum 
najwyżej plasowało się na 3 
miejscu. Teraz zrobiło krok 
do przodu i szczerze mówiąc 
pewnie trudno będzie powtó-
rzyć tegoroczne osiągnięcie. 
Ale w sporcie należy stawiać 
sobie jak najwyższe cele, 
zatem kibicujemy liceum, 
żeby co najmniej obroniło tę 
pozycję w rozpoczętym nie-
dawno roku szkolnym. Na 
drugie miejsce w roku szkol-
nym 2017/2018 złożyło się 
wiele czynników. Bardzo do-
bra postawa na zawodach, 
czego efektem było 5 miejsc  
w pierwszej szóstce wojewódzkiej Licealia-
dy, ogromne zaangażowanie nauczycieli 
wychowania fizycznego tej szkoły, predys-
pozycje sportowe młodzieży poparte odpo-
wiednią pracą na treningach. Oby tak dalej 
- podkreślił Marek Szerszeń ze Starostwa 
Powiatowego w Brzozowie.

Wrażenie zrobiły dokonania dziew-
cząt ze Szkoły Podstawowej w Grabownicy. 
W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej piłkarki 

ręczne i koszykarki, jednym praktycznie 
składem, uplasowały się na 3 miejscu w wo-
jewództwie w obydwu dyscyplinach. - Po-
wiem szczerze, że takiego wydarzenia w skali 
województwa chyba jeszcze nie było. Mia-
łam naprawdę utalentowane zawodniczki, 
które potwierdziły, że nawet w małym ośrod-
ku, szkole niewielkiej w porównaniu z wie-
loma naszymi przeciwnikami, można upra-
wiać sport na naprawdę wysokim poziomie. 
Trzeba tylko chcieć i mieć zapał. W finałach 
grałyśmy z rywalkami mającymi już kontakt 
z rozgrywkami ligowymi, więc tym większe 
było przed nami wyzwanie. W obydwu przy-
padkach walczyłyśmy, nie odpuszczałyśmy 
i determinacja połączona z przygotowania-
mi i umiejętnościami dały naprawdę super 
wyniki. Chciałybyśmy podtrzymać passę 
i zaprezentować się z jak najlepszej strony 
również w tegorocznej edycji. Ale póki co 
naprawdę wielkie brawa dla moich wszech-
stronnie utalentowanych podopiecznych - 
podkreśliła Barbara Ruchlewicz, nauczyciel 
wf-u w SP w Grabownicy i trenerka obydwu 
czołowych w województwie ekip.

Życzenia jak najlepszych wyni-
ków dla naszych uczniów-sportowców 
na rok szkolny 2017/2018 spełniły się 
zatem z nawiązką. Istnieje szansa, żeby-
śmy podobne sukcesy odnosili w rywa-
lizacji w roku bieżącym? - Trzeba być 
optymistą. Tym bardziej, że w powiecie 
brzozowskim rozwija się infrastruktura 
sportowa. Niedawno wybudowano bo-
isko wielofunkcyjne przy Zespole Szkól 
Budowlanych w Brzozowie, na począt-

ku września otwarto podobny obiekt  
w Niebocku, niebawem do użytku od-
dane będzie boisko wielofunkcyjne we 
Wzdowie. Poza tym mamy na MOSiRze  
w Brzozowie znakomite warunki do upra-
wiania lekkiej atletyki, także te wyniki 
idą w parze ze sportową bazą, nie ma 
żadnego przypadku w zajmowaniu coraz 
wyższych miejsc w województwie. Tak 
więc należy przystąpić z wiarą w sukces  
i własne możliwości do kolejnego sporto-
wego sezonu w roku szkolnym 2018/2019 
- podsumował Marek Szerszeń ze Staro-
stwa Powiatowego w Brzozowie.

Zawodnicy zajmujący miejsca 1-3 
w zawodach wojewódzkich w konkuren-
cjach indywidualnych: Paweł Sowiński 
(SP Nr 2 Humniska, 1 miejsce w szachach 
- Igrzyska Dzieci), Bartosz Hędrzak 
(SP Nr 1 Humniska, 1 miejsce w skoku  
w dal - Igrzyska Młodzieży Szkolnej), 
Nikola Data (SP Nr 1 Brzozów, 2 miejsce  
w szachach - ID), Izabela Sawicka (SP 
Nr 1 Brzozów, 2 miejsce w trójboju lek-
koatletycznym - ID), Aleksandra Wo-

lanin (SP Nr 2 Domaradz,  
2 miejsce w rzucie piłeczką pa-
lantową - ID), Oliwia Fejdasz 
(SP Nr 1 Brzozów, 2 miejsce  
w pływaniu stylem motylko-
wym na 50 m - ID), Hubert 
Glazar (SP Nr 1 Humniska, 
2 miejsce w skoku w dal - 
IMS), Zuzanna Jurkiewicz 
(I LO Brzozów, 2 miejsce 
w szachach - Licealiada), 
Krystian Kucharski (SP 
Nr 1 Domaradz, 3 miejsce  
w biegach przełajowych - ID), 
Joanna Fic (SP Stara Wieś,  
3 miejsce w szachach - ID).

Szkoły zajmujące 
miejsca 2-4 w zawodach wojewódzkich  
w dyscyplinach zespołowych: SP Sta-
ra Wieś (2 miejsce w szachach - ID), SP 
Grabownica (3 miejsce w koszykówce 
dziewcząt - Igrzyska Młodzieży Szkolnej, 
3 miejsce w koszykówce dziewcząt - IMS), 
SP Nr 1 Przysietnica (3 miejsce w tenisie 
stołowym chłopców - ID), SP Nr 1 Doma-
radz (4 miejsce w trójboju lekkoatletycz-
nym chłopców - ID), SP Haczów (4 miejsce  
w piłce ręcznej chłopców - IMS), ZSO 
Brzozów (3 miejsce w szachach, 4 miejsce 
w siatkówce chłopców, 4 miejsce w piłce 
ręcznej chłopców - Licealiada).

Klasyfikacja końcowa Powiatowe-
go Współzawodnictwa Sportowego Szkół 
(punktowało 28 szkół) - Igrzyska Dzieci: 
1. SP Blizne, 2. SP Haczów, 3. SP Nr 1 
Domaradz, 4. SP Nr 1 Brzozów, 5. SP Nr 
1 Przysietnica, 6. SP Stara Wieś; Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej (punktowało 23 szko-
ły): 1. SP Nr 1 Brzozów, 2. SP Grabowni-
ca, 3. SP Blizne, 4. SP Dydnia, 5. SP Nr 
1 Domaradz, 6. SP Stara Wieś; Licelia-
da: 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących,  
2. Zespół Szkół Ekonomicznych, 3. Zespół 
Szkół Budowlanych. Gmina Brzozów za-
jęła 12 miejsce w województwie na 160 
gmin w punktacji generalnej Igrzysk Dzie-
ci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Powiat 
brzozowski sklasyfikowano na 11 miejscu 
wśród wszystkich powiatów województwa 
podkarpackiego.

Nagrody ufundował Starosta Brzo-
zowski - Zygmunt Błaż oraz Burmistrz 
Brzozowa i Wójtowie poszczególnych 
gmin powiatu brzozowskiego. Puchary  
i dyplomy wręczali: Starosta Brzozowski 
- Zygmunt Błaż, Wicestarosta Brzozowski 
- Janusz Draguła, Sekretarz Powiatu - Ewa 
Tabisz, Przewodniczący Rady Powiatu 
w Brzozowie - Henryk Kozik, Naczelnik 
Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalnego 
i Promocji Powiatu - Magdalena Pilawska. 
Uroczyste podsumowanie Powiatowego 
Współzawodnictwa Sportowego Szkół od-
było się 18 września br.

Sebastian Czech
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Absolwenci brzozow-
skich szkół ponadgimnazjalnych  
w zdecydowanej większości zda-
li maturę. Najlepiej egzamin doj-
rzałości poszedł w Zespole Szkól 
Ogólnokształcących, gdzie na 
180 uczniów pozytywny wynik 
uzyskało 179. Niezłe wyniki 
zanotowały też dwie pozostałe 
szkoły średnie, dla których or-
ganem prowadzącym jest powiat 
brzozowski. W Zespole Szkól 
Budowlanych maturę zaliczy-
ło 21 uczniów z 24 zdających, 
zaś w Zespole Szkół Ekonomicznych na 93 
pozytywnie napisało 76. Właśnie informa-
cja o stanie realizacji zadań oświatowych 
oraz o wynikach egzaminów maturalnych 
i potwierdzających kwalifikacje zawodowe  
w roku szkolnym 2017/2018 należała do 
głównych punktów obrad podczas ostatniej 
Sesji Rady Powiatu w Brzozowie, która od-
była się 14 września br.

W „ekonomiku” maturę zdawali 
uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego 
oraz Technikum nr 1. Lepiej z zagadnienia-
mi poradzili sobie ci drudzy, wśród których 
na 54 osoby zdało 47, zaś w liceum na 39 
absolwentów zaliczyło 29. Za satysfakcjo-
nujący można też uznać wynik egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
w klasach czwartych. Pozytywne wyniki 
uzyskiwano od osiemdziesięciu procent zda-
jących wzwyż. W „budowlance” natomiast 
kwalifikacje zliczano od 50 procent absol-
wentów podchodzących do egzaminów,  
a wykonywanie robót murarskich i tynkar-
skich zaliczyli wszyscy zdający. Znakomita 
zdawalność matur w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących zapewniła szkole 18 lokatę 
na Podkarpaciu według danych Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej w kategorii Liceów 
Ogólnokształcących.

Największym zadaniem oświatowym 
rozpoczętym i realizowanym w roku bieżą-
cym jest „Wymiana instalacji elektrycznej  
i teletechnicznej oraz wymiana instalacji cen-
tralnego ogrzewania wraz z wymianą kotłowni  
w Zespole Szkół Budowlanych w 
Brzozowie. - Całkowita wartość za-
dania wynosi ponad milion złotych,  
z czego prawie 100 tysięcy złotych udało 
się pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Pozostała kwota, ponad 900 tysięcy złotych 
pochodzi z budżetu powiatu brzozowskiego. 
Pod koniec maja br. zakończono budowę bo-
iska wielofunkcyjnego i placu sprawnościo-

wego obok Zespołu Szkół 
Budowlanych. Inwestycja 
kosztowała ponad 550 ty-
sięcy złotych, z czego 50 
procent zadania dofinan-
sowano z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki - po-
informowała Magdale-
na Pilawska - Naczelnik 
Wydziału Oświaty, Roz-
woju Regionalnego i Pro-
mocji Powiatu.

„Potęgujemy kom-
petencje”, to kolejny 

prowadzony projekt w brzozowskich 
placówkach ponadgimnazjalnych, a kon-
kretnie dotyczący Zespołu Szkół Eko-
nomicznych i Zespołu Szkól Budowla-
nych. Finansowany jest z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2018, któ-
rego Liderem jest Polska Giełda Pracy. 
- Wartość projektu wynosi blisko milion 
dwieście tysięcy złotych, a dofi-
nansowanie prawie milion sto ty-
sięcy złotych. Wzięło w nim udział 
230 uczniów i 26 nauczycieli, zaś 
w ramach jego realizacji zaku-
piono wyposażenie do pracowni 
przedmiotów zawodowych i sprzęt 
komputerowy na kwotę przeszło 
200 tysięcy złotych. Ponadto  
w ramach programu dokonano 
zakupów uzupełniających wypo-
sażenia pracowni lub warsztatów 
dla zawodów szkolnictwa zawodowego 
na kwotę 7 tysięcy złotych - podkreśliła 
Magdalena Pilawska.

Powiat brzozowski realizuje też 
projekt pod nazwą „Wykorzystanie tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych 
oraz eksperymentu w procesie nauczania 
oraz rozwijania kompetencji informa-
tycznych i przyrodniczych”, gdzie part-
nerem wiodącym jest Podkarpackie Cen-

trum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. 
- Wydatki kwalifikowane po stronie powia-
tu wynoszą ponad 86 tysięcy złotych, w tym 
dofinansowanie ponad 60 tysięcy. Zakupio-
no 48 laptopów wraz z oprogramowaniem,  
a także zestawy laboratoryjne do biologii 
za 32 tysiące złotych. Dodatkowo, w ra-
mach oszczędności z realizacji projektu, 
przewidywany jest zakup robota eduka-
cyjnego, dodatkowego wózka na laptopy, 
kamery oraz 2 telewizorów 55-calowycbh 
wraz z nagłośnieniem za około 19 tysięcy 
złotych - powiedziała Naczelnik Pilawska.

W celu likwidacji barier archi-
tektonicznych i barier transportowych  
w szkołach został złożony wniosek do Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, a następnie podpisa-
na umowa na dofinansowanie projektów 
obejmujących dostosowanie sanitariatów 
dla osób niepełnosprawnych w budynku 
szkolnym ZSE w Brzozowie oraz zakup 
busa do przewozu osób niepełnospraw-
nych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Brzozowie. Koszt 
pierwszego zadania wyniesie prawie 57 
tysięcy złotych (dofinasowanie ponad 17 
tysięcy), a drugiego 146 tysięcy złotych 
(dofinansowanie 80 tysięcy). Poza tym 
przebudowano i utwardzono plac parkin-

gowy obok budynku internatu SOSW przy 
ulicy Sienkiewicza. Wartość robót budow-
lanych szacuje się na 63 tysiące złotych. 

Podczas sesji podjęto uchwałę  
w sprawie ustalenia tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin zajęć niektó-
rych nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez powiat 
brzozowski.

Sebastian Czech

XLIV sesja Rady Powiatu w Brzozowie
Pozytywne wyniki matur
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Psycholog Sylwia Szczyrska-Płatek otrzy-
mała 29 sierpnia br. nominację na nauczyciela 
mianowanego. Akt, wieńczący pomyślnie zdany 
egzamin, wręczył jej Wicestarosta Brzozowski 
Janusz Draguła.

Pani Sylwia reprezentuje Poradnię Psycho-
logiczno-Pedagogiczną w Brzozowie, dla której 
organem prowadzącym jest powiat brzozowski. 
Prowadzi tam diagnozę psychologiczną i udzie-
la pomocy uczniom szkół podstawowych oraz 
dzieciom w wieku przedszkolnym. Zajmuje się 
również psychoedukacją nauczycieli, a także ro-
dziców. – Moja praca daje mi wiele satysfakcji. 
Dzisiejsza młodzież jest wspaniała, jednak ma 
ogromne trudności w nawiązywaniu kontaktów 
społecznych. Żyje w świecie zdominowanym przez 
nowoczesne technologie, gdzie zaburzony jest 
rozwój emocjonalny i społeczny. Pomagam im się 

w nim odnaleźć, naprowadzić na te właściwe relacje z bliskimi czy rówieśnikami. 
Trzeba być poniekąd twórczym, umieć nawiązać z młodzieżą kontakt, aby zaplano-
wane cele terapeutyczne realizować. Niemniej bardzo lubię to co robię. Z uśmie-
chem podejmuję nowe wyzwania – przyznaje Sylwia Szczyrska-Płatek.

Podczas spotkania psycholog złożyła uroczyste ślubowanie. - Ślubuję rzetel-
nie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do 
pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokole-
nie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej – przyrzekała  Pani Sylwia. 

Kolejnych awansów zawodowych oraz satysfakcji z pracy życzyli nomino-
wanej: Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła, Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, 
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Marta Śmigiel, Dyrektor Powia-
towego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie Piotr Tasz 
oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu 
Magdalena Pilawska. 

Kolejny nauczyciel mianowany

Anna Rzepka

Niemal zakończyła się realizacja 
zadań z zakresu infrastruktury drogowej 
zaplanowanych na ten rok w powiecie 
brzozowskim. Łączny koszt wszystkich 
inwestycji to niemal 6 milionów złotych. 
Sukcesywna poprawa bezpieczeństwa  
i komfortu podróżowania w naszym po-
wiecie z każdym rokiem jest zdecydo-
wanie odczuwalna. – Na terenie powiatu 
brzozowskiego znajduje się ponad 242 km 
dróg powiatowych, zapewniających dojazd 
i komunikację do wszystkich miejscowości 
powiatu. Konsekwentna poprawa infra-

struktury drogowej od zawsze należała do 
naszych priorytetów, czego efekty moż-
na obecnie zauważyć. Zaznaczyć trzeba, 
że utrzymanie dróg w dobrym stanie jest 
równie ważne jak ich budowa czy moder-
nizacja. Dlatego też stan szlaków komu-
nikacyjnych w powiecie na bieżąco moni-
torowany jest przez Wydział Komunikacji, 
Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego 
w Brzozowie. Staramy się, aby powiatowa 
infrastruktura drogowa zarządzana była 
w najlepszy możliwy sposób, tak aby za-
pewnić nie tylko duży komfort jazdy, ale 

przede wszystkim jak najwyższy poziom 
bezpieczeństwa, zarówno dla pieszych, 
jak i kierowców – zapewnia Wicestarosta 
Brzozowski Janusz Draguła.

W roku bieżącym w kwocie ponad  
3 500 000 zł zamknęła się przebudowa je-
denastu odcinków dróg. Podkreślić trzeba, 
że niemal 48% tej sumy stanowiły umie-
jętnie pozyskane środki zewnętrzne, zaś 
pozostała kwota pochodziła z budżetu 
powiatu. W ramach tych inwestycji prze-

Inwestycje drogowe na finiszu

Droga Niebocko - Grabówka - Falejówka
w miejscowości Grabówka

Droga powiatowa Dynów - Jabłonica Ruska w miejscowości  Wołodź
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Plac postojowy przy drodze powiatowej w Zmiennicy przebudowany został przez Zarząd Dróg Powiatowych 
w ramach środków remontowych z budżetu powiatu

budowane zostały odcinki dróg: Krosno – Jasienica Rosielna (dwa odcinki  
w miejscowości Wola Jasienicka), Barycz – Izdebki (w miejscowości Ba-
rycz), Niebocko przez wieś (w miejscowości Niebocko), Brzozów – Jabłonka 
(w miejscowości Brzozów), Dynów – Jabłonica Ruska (w miejscowościach 
Wołodź i Jabłonica Ruska), Domaradz Pod Hyb – Domaradz Zakarczma 
(dwa odcinki w miejscowości Domaradz), Blizne przez wieś (w miejscowo-
ści Blizne), Niebocko – Grabówka – Falejówka (w miejscowości Grabów-
ka). Nową nawierzchnię pozyskało ponad 8,5 km dróg.

Wyłącznie w tym roku wybudowano też 17 odcinków nowych chodni-
ków, które powstały dzięki owocnej współpracy z samorządami gminnymi. 
Ponadto wykonano odwodnienia chodników i dodatkowe umocnienia skarp 
oraz ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe na zjazdach indywidual-
nych w miejscach, gdzie zachodziła taka potrzeba. Finalnie powstało ponad  
3,2 km nowych chodników kosztem niemal 3,5 mln złotych. W kwocie tej 
na poziomie 50% partycypowały samorządy gminne.  – Ogromnie nas cieszy 
udział gmin w tych zadaniach. Efektem dzielenia przez nas odpowiedzialno-
ści za bezpieczeństwo pieszych jest konkretny rezultat, jakim są nowe chodni-
ki. Ich budowa jest bardzo istotna i powinna iść w parze z przebudową dróg. 
Zwiększający się komfort jazdy coraz częściej sprawia, że kierowcy pozwa-
lają sobie na ponadprzepisową prędkość i zachodzi konieczność zwiększenia 
bezpieczeństwa pieszych właśnie poprzez budowę chodnika – podkreśla Wi-
cestarosta J. Draguła. Nowe chodniki powstały w miejscowościach: Haczów 
(2 odcinki), Trześniów, Jabłonica Polska, Jasionów, Wzdów, Golcowa, Do-
maradz, Barycz, Zmiennica, Brzozów (ul. Bema), Turze Pole, Górki, Przy-
sietnica, Orzechówka, Jasienica Rosielna, Blizne. 

Anna Rzepka

Blizne przez wieś

Droga powiatowa Niebocko przez wieś

Chodnik w Bliznem

Chodnik w Haczowie

Chodnik w Jasienicy Rosielnej

Chodnik i umocnienia skarp w Golcowej
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Wykaz nieruchomości stanowiącej własność 
Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

1. Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej i w katastrze nieru-
chomości.

Nieruchomość jest oznaczona jako działki nr 209 o pow. 0,19 ha, 
231 o pow. 0,17 ha, 1521 o pow. 0,05 ha oraz zabudowana budynkiem 
mieszkalnym działka nr 1458 o pow. 0,22 ha. Wyżej wymienione dział-
ki stanowią współwłasność w 1/8 części Skarbu Państwa i są ujawnione  
w księdze wieczystej nr KS1B/00015809/3 prowadzonej przez Sąd Rejo-
nowy w Brzozowie, Wydział Ksiąg Wieczystych.
2. Opis nieruchomości. 
Nieruchomość położona jest w zachodniej części wsi Górki, gmina Brzo-
zów i składa się z 4 działek. 

Działka nr 1458 położona jest w sąsiedztwie gruntów 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi i zagrodami rol-
niczymi. Działka ma kształt pasa gruntu o szerokości ok. 
14 m i długości ok. 153 m. Przez działkę przebiega ciąg 
kanalizacji sanitarnej i gazociąg, jest również uzbrojona  
w energię elektryczną. Od strony południowej przylega 
do drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej, co zapew-
nia dogodny dojazd. Niezabudowana część działki stano-
wi użytek rolny. W północnej części działki posadowiony 
jest parterowy, drewniany budynek mieszkalny. Budynek 
mieszkalny jest uzbrojony w energię elektryczną i gaz 
ziemny, brak jest podłączenia do sieci kanalizacji sanitar-
nej i zaopatrzenia w wodę.
Działka nr 1521 stanowi użytek rolny i w sąsiedztwie 
takich gruntów jest położona. Ma kształt wąskiego pasa 
gruntu o szerokości ok. 6 m. Działka nie ma bezpośrednie-
go dostępu do drogi. 

Anna Rzepka: Nominacja na 5-letnią 
kadencję Konsultanta Wojewódzkiego 
w dziedzinie kardiologii była dla Pana 
zaskoczeniem? 
Dr Marek Styczkiewicz: Raczej tak. To 
duże wyróżnienie, a jednocześnie doce-
nienie mojej dotychczasowej pracy. Wraz  
z całym zespołem udało nam się przez te 
4 lata funkcjonowania wypracować pew-
ną renomę wśród oddziałów kardiologicz-
nych. To ogromnie cieszy i daje satysfak-
cję. 
A.Rz.: Co zatem będzie należało do 
Pana nowych obowiązków?
M.S.: Obowiązków będzie wiele. Jednym  
z głównych będzie monitorowa-
nie dostępu do świadczeń me-
dycznych z zakresu kardiologii 
na terenie Podkarpacia czy kon-
trola podmiotów udzielających 
świadczenia zdrowotne w apa-
raturę, sprzęt medyczny. Ponad-
to do moich obowiązków będzie 
należało wyrażanie opinii doty-
czących doskonalenia zawodo-
wego lekarzy oraz informowa-
nie Wojewody Podkarpackiego  
o nieprawidłowościach dotyczą-
cych leczenia kardiologicznego 
w obrębie województwa.
A.Rz.: Żeby takiej oceny doko-
nać trzeba znakomicie znać realia pod-
karpackiej kardiologii? 
M.S.: Zdecydowanie tak. Myślę, że będę 
potrzebował kilku miesięcy, aby wnikliwie 
poznać sytuację. Muszę odwiedzić wszyst-
kie ośrodki kardiologiczne i zapoznać się  
z funkcjonowaniem oddziałów kardiolo-
gicznych i poradni.
A. Rz.: Na chwilę obecną jak wygląda 

dostęp świadczeń medycznych z zakresu 
kardiologii na terenie Podkarpacia?
M.S.: Wstępnie mogę powiedzieć, że oddzia-
ły hemodynamiczne w pełni zabezpieczają na 
Podkarpaciu dostęp do inwazyjnych proce-
dur stosowanych w leczeniu stabilnej dławicy 
piersiowej czy ostrych zespołów wieńcowych. 
Jeżeli chodzi o dostępność do elektrokardio-
logii to na „przyzwoitym” poziomie oceniam 
dostęp do stymulatorów serca i do zabiegów 
ablacji częstokurczy. Dłuższe kolejki są do 
ablacji migotań przedsionków. 
A.Rz.: Czy jako Konsultant Wojewódz-
ki może Pan wspomóc rozwój kardiologii  
w naszym regionie? 

M.S.: Myślę, że tak. Chociażby przez zwięk-
szenie ilości lekarzy czy wpływ na system 
szkolenia kadr medycznych. 
A.Rz.: To Pan będzie określał zapotrzebo-
wanie na specjalistów w naszym regionie?
M.S.: Zgadza się. Już napisałem wniosek do 
Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardio-
logii o uruchomienie dodatkowych miejsc 
specjalizacyjnych w sesji jesiennej. Zaopi-

niowałem o dodatkowe 10 miejsc 
rezydenckich i 6 pozarezydenckich 
na terenie Podkarpacia. 
A.Rz.: Pana ocenie będą podle-
gały zarówno prywatne kliniki 
jak i szpitale publiczne. Ma Pan 
jakieś priorytety odnośnie ich 
rozwoju?
M.S.: Za wcześnie na takie pla-
ny. Na pewno będę się starał, aby 
wszystkie ośrodki się rozwijały. Jak 

już kiedyś powiedziałem serce nie 
może czekać. Opieka kardiologiczna 

musi funkcjonować jak najbliżej pacjenta. 
A.Rz.: Sprawowanie tak prestiżowej 
funkcji to dla Pana wyzwanie? 
M.S.: Owszem. Powierzenie mi tej funkcji 
przez Panią Wojewodę Ewę Leniart od-
bieram jako duże wyróżnienie. To również 
kolejne wyzwanie, któremu zamierzam 
sprostać. Chęci do pracy mi nie brakuje. 

Wyzwanie, któremu zamierzam sprostać
Rozmowa z dr. n. med. Markiem Styczkiewiczem – Ordynatorem Oddziału Kardiologicznego Szpitala Specjalistycznego  

w Brzozowie, od 20 sierpnia br. powołanym na Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii na Podkarpaciu.

Dr n. med. Marek Styczkiewicz

Wojewoda Ewa Leniart wręcza nominację Ordynatorowi 
Markowi Styczkiewiczowi

Rozmawiała Anna Rzepka



Wrzesień:. nr 8 (164)

9
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

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

Powiat Brzozowski /służBy,  insPekcje,  straże

Zbieranie grzybów w Polsce 
było i jest bardzo popularne. Są 
one chętnie spożywane ze wzglę-
du na walory smakowe i zapacho-
we, którymi wyróżniają się wśród 
innych produktów spożywczych. 
Z jednej  strony są cenionym arty-
kułem spożywczym, ale z drugiej 
- niestety mogą stać się przyczyną 
śmiertelnych zatruć pokarmowych. 
Dlatego zanim ruszymy w las, do-
brze jest nauczyć się jak zbierać 
i co zbierać, tak by nie doszło do 
tragedii.  

Wśród  grzybów wyróżnia-
my gatunki  jadalne,  warunkowo jadalne, 
trujące i śmiertelnie trujące. Większość naj-
bardziej niebezpiecznych grzybów to grzy-
by blaszkowe, które posiadają na spodniej 
stronie kapelusza blaszki, należą do nich 
m.in. muchomory.  Najpopularniejsze grzy-
by jadalne mają na spodzie kapelusza rur-
ki, tzn. warstwę ułożonych obok siebie ru-
reczek, przypominającą gąbkę. Należy do 
nich – borowik szlachetny. 
O czym trzeba pamiętać zbierając grzyby:  
1. Zbieraj wyłącznie grzyby, co do których 

nie masz jakichkolwiek wątpliwości, że są 
jadalne (warto korzystać z atlasów). 

2. Zbieraj wyłącznie grzyby wyrośnięte  
i dobrze wykształcone. Młode owocniki, 
bez wykształconych cech danego gatunku, 
stanowią najczęstszą przyczynę tragicz-
nych pomyłek.  

3. Ze ściółki wyjmuj całe owocniki, zwraca-
jąc również uwagę na trzon, który zawiera 
ważne charakterystyczne cechy umożli-
wiające odróżnienie gatunków trujących 
od jadalnych. 

4. Jako początkujący grzybiarz zbieraj tyl-
ko grzyby rurkowe. W tej grupie nie ma 
grzybów śmiertelnie trujących i występuje 
dużo mniejsze ryzyko zatrucia niż  w przy-
padku grzybów blaszkowych.   

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie 
przypomina o zasadach  bezpiecznego  grzybobrania

5. Przy zbieraniu grzybów obejrzyj  do-
kładnie cały owocnik i ustal  przynależ-
ność gatunkową grzyba, a w przypadku 
wątpliwych danych okaz wyrzuć. 

6. Unikaj błędnych metod rozpoznawania 
gatunków trujących takich jak: zabar-
wienie cebuli na ciemno podczas goto-
wania z grzybami, ciemnienie srebrnej 
łyżeczki, gorzki smak (istnieją gatunki 
śmiertelnie trujące posiadające przyjem-
ny słodkawy smak).

7. Zbieraj grzyby do koszyków bądź po-
jemników przepuszczających powietrze.  
W żadnym przypadku nie korzystaj  
z reklamówek foliowych powodujących 
zaparzenie grzybów i przyspieszających 
ich psucie.  

8. Grzyby robaczywe wyrzuć.
9. Nie przechowuj  potraw z grzybów na-

wet w lodówce, pamiętając, że psują się 
one łatwo i szybko. 

Jeśli po spożyciu grzybów wystę-
pują: nudności, bóle brzucha, biegunka, 
skurcz mięśni, podwyższona temperatura 
- niezwłocznie wywołaj wymioty i zgłoś 
się do lekarza.

Pamiętajmy, że przy zatruciach 
muchomorem sromotnikowym występuje 
faza pozornej poprawy, po której stan cho-
rego gwałtownie się pogarsza. Wezwany 
w porę  lekarz  może  uratować  mu życie! 

Działki nr 209 i 231 przylegają do siebie i tworzą pas gruntu 
o długości ok. 270 m. Położone są na równym terenie, zakrza-
czone drzewostanem osiki, brzozy, dziko rosnącymi krzewami 
jeżyny, tarniny i maliny. Istniejący drzewostan nie przedstawia 
wartości użytkowej. Działki położone są na północny - wschód 
od siedliska i nie mają bezpośredniego dostępu do drogi.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

Nieruchomość jest położona w terenie nie objętym miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego ani obo-
wiązkiem jego sporządzenia. Przeznaczenie nieruchomości 
ustalono na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego. Działki nr 209, 231, 1521 
są położone w terenach przeznaczonych pod uprawy rolne, 
na ich części znajdują się stanowiska archeologiczne. Działka  
nr 1458 jest położona w trenie zabudowy mieszkalno-usługowej 
i zagrodowej. 

Po zbyciu nie przewiduje się zmiany sposobu wykorzy-
stania nieruchomości. 
4. Cena nieruchomości.
Wartość udziału 1/8 prawa własności Skarbu Państwa  
w nieruchomości będącej przedmiotem zbycia wynosi:
- działka nr 209 -  220,00 zł
- działka nr 231 – 200,00 zł
- działka nr 1521 – 70,00 zł
- działka nr 1458 z budynkiem – 6400,00 zł + należny VAT 
Ustalona cena nieruchomości to 9862,00 zł. co stanowi udział 

Pani Marcie ŚMIGIEL
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Brzozowie

wyrazy najszczerszego współczucia 
z powodu śmierci TATY

składają

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
Wisława Szymborska

Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż

i Pracownicy Starostwa 
Powiatowego w Brzozowie

Redakcja
Brzozowskiej Gazety Powiatowej

prawa własności Skarbu Państwa oraz koszty sporządzenia operatu 
szacunkowego.
5. Nieruchomość zostaje przeznaczona do sprzedaży bezprzetargo-
wej.

Przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie 
następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości zgodnie  
z zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego nr 129/18 z dnia 29 
sierpnia 2018 r.

Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż
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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 

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

27 sierpnia br. na terenie kom-
pleksu leśnego we Wzdowie odbyły się 
ćwiczenia jednostek Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego i zastępów 
OSP spoza systemu. Ćwiczenia zostały 
zrealizowane zgodnie z planem ćwiczeń 
doskonalenia zawodowego na obiektach.

Ćwiczenia strażaków na terenie 
kompleksu leśnego we Wzdowie 

 Ćwiczenia planowały doskonalenie 
umiejętności strażaków w działaniach gaśni-
czych w terenie leśnym i obejmowały:
1) alarmowanie jednostek i dojazd na miejsce 

działań wg lokalizacji GPS, 
2) rozpoznanie miejsca pożaru i podjęcie dzia-

łań gaśniczych,

3) dowodzenie zastępami w czasie akcji 
gaśniczej i organizacja łączności w tere-
nie leśnym,

4) organizowanie zaopatrzenia wodnego  
i współdziałanie z leśniczymi Nadleśnic-
twa w Brzozowie.

W ćwiczeniach uczestniczyli stra-
żacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
KP PSP w Brzozowie oraz zastępy OSP 
z terenu gminy Brzozów i Haczów: Gór-
ki, Turze Pole, Humniska, Jasionów, 
Malinówka i Wzdów. Łącznie w kilku-
godzinnych ćwiczeniach uczestniczy-
ło 10 zastępów, 42 ratowników KSRG  
i 5 osób z Nadleśnictwa w Brzozowie.  
W ćwiczeniach uczestniczył Zastępca Ko-
mendanta Powiatowego PSP w Brzozowie 
bryg. Krzysztof Folta. Posiłek ćwiczącym 
zapewnił Urząd Miejski w Brzozowie  
i Urząd Gminy w Haczowie. 

Opracował: st. kpt. Tomasz Mielcarek, 
fot. st. kpt. Bogdan Biedka 

8 września br. odbył się Drugi Turniej Piłki Nożnej o puchar Komendan-
ta Powiatowego Policji w Brzozowie. W sportowych zmaganiach wzięli udział 
policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie, Samodzielnego Podod-
działu Antyterrorystycznego Policji w Rzeszowie, Komendy Miejskiej Policji 
w Krośnie, Komend Powiatowych Policji w Brzozowie, Jaśle, Sanoku i Nisku, 

strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Brzozowie oraz zawodnicy reprezentują-
cy firmę Iwoniczanka Dystrybucja Izdebki.

Zawodnicy rozegrali łącznie 13 meczów. Naj-
lepsza okazała się drużyna policjantów z Oddziału 
Prewencji Policji w Rzeszowie, drugie miejsce za-
jęli funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji 
w Jaśle, a na trzecim uplasowała się drużyna Samo-
dzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji 
w Rzeszowie.

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 
w Brzozowie kom. Marcin Kozielec i Wiceprze-
wodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów 
w Rzeszowie asp. szt. Mieczysław Klimek wręczyli 
zwycięzcom dyplomy i puchary. Mistrzowie otrzy-
mali również nagrody, które ufundował Burmistrz 
Brzozowa Józef Rzepka.

Najlepszym bramkarzem został Adam Szanter, 
natomiast najlepszym strzelcem – Dawid Ślączka. 
Obydwaj funkcjonariusze reprezentowali Oddział 
Prewencji Policji w Rzeszowie.

Każdy uczestnik turnieju mógł poczęstować 
się strażacką grochówką, otrzymał również dyplom  
i upominek. Dziękujemy wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania 
tego sportowego przedsięwzięcia.

Drugi Turniej Piłki Nożnej 
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służBy,  insPekcje,  straże

Oficer prasowy KPP w Brzozowie
st. asp. Monika Dereń

Internet to dzisiaj wygodny spo-
sób nie tylko robienia zakupów, ale coraz 
bardziej powszechna staje się również 
sprzedaż używanych rzeczy. Warto jed-
nak pamiętać o tym, że nie zawsze mamy 
do czynienia z uczciwymi kontrahentami. 
Policja apeluje o zachowanie ostrożności 
i czujności przy takich transakcjach.

11 września br. do brzozowskiej 
komendy zgłosił się mężczyzna i poinfor-
mował policjantów o tym, że padł ofiarą 

oszustwa. Z relacji zgłaszającego wynikało, 
że sprzedawał używany przez siebie produkt, 
poprzez jeden z portali internetowych. Kupu-
jący zobowiązał się do zapłaty za zakupiony 
towar wraz z kosztami przesyłki, a sprzeda-
jący do tego, że w możliwie jak najkrótszym 
czasie wyśle towar. Niestety okazało się, 
że do dnia dzisiejszego pokrzywdzony nie 
otrzymał zapłaty za sprzedany produkt.

Policja przestrzega przed tego rodzaju 
zagrożeniem. Pamiętajmy, że takie transakcje 

Sprzedaż przez Internet - nie daj się oszukać

Dołącz do nas - zostań policjantem!

Jeżeli chcesz robić w życiu coś pożyteczne-
go, pragniesz pomagać ludziom i czuć wyjątkowość 
Swojej profesji oraz zależy Ci na stałości zatrudnie-
nia, mamy dla Ciebie bardzo dobrą propozycję. Do-
łącz do nas!

Zostając policjantem otrzymujesz:
• atrakcyjną i ciekawą pracę,
• wyjątkową profesję,
• stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie,
• równoważnik za umundurowanie,
• zwrot kosztów dojazdu do służby, równoważnik za 
brak lokalu mieszkalnego, dofinansowanie do wypo-
czynku,
• wykształcenie zawodowe w trakcie pełnienia służ-
by,
• możliwość uczestniczenia w szkoleniach zawodo-
wych,
• jasno określone kryteria awansu zawodowego,
• prestiż zatrudnienia.

Jeżeli się zdecydowałeś, nie czekaj, przygotuj 
wymagane dokumenty, przyjedź do nas i weź udział 
w procesie rekrutacji!

Składając dokumenty przystąpisz do postę-
powania kwalifikacyjnego prowadzonego wobec 
kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby  
w Policji! Zaliczając poszczególne etapy będziesz 
zdobywać punkty, które zadecydują o Twoim końco-
wym sukcesie!

Szczegółowe informacje dotyczące przepro-
wadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz termi-
ny i limity przyjęć znajdziesz na stronie internetowej 
Policji Podkarpackiej.

na odległość mogą się wiązać z pewnym ry-
zykiem. Niestety z dobrodziejstw Internetu 
korzystają również nieuczciwi kontrahenci. 
Dlatego apelujemy o zachowanie ostrożno-
ści i wzmożonej czujności. Nie dajmy się 
zwieść tym, że kupujący zapłaci nam za 
towar dopiero jak go otrzyma. Dlatego bez-
pieczniejszym sposobem będzie płatność za 
pobraniem bezpośrednio u listonosza czy 
kuriera, w chwili przekazywania towaru.  

„Bezpieczna droga do szkoły” 
 z policjantami

W ramach prowadzonej akcji „Bezpieczna droga do szkoły” w okresie 
od 3 do 7 września br. policjanci czuwali nad bezpieczeństwem m.in. pro-
wadząc wzmożone kontrole pojazdów poruszających się w okolicach szkół  
i przedszkoli oraz udzielając pomocy w przekraczaniu jezdni, zwłaszcza przez 
najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Ponadto funkcjonariusze odwiedzili każdą szkołę. Prowadząc lekcje  
o bezpieczeństwie w klasach I, II i III, przekazywali dzieciom cenną wiedzę na 
temat bezpiecznych zachowań w różnych miejscach. Policjanci przypomnieli 
o zasadach bezpieczeństwa, nie tylko w drodze do szkoły, ale uświadamiali 
także, jak unikać i nie powodować zagrożeń. Dzieci chętnie zadawały pytania 
i opowiadały mundurowym o swoich przeżyciach i wrażeniach.

Na zakończenie każdej pogadanki policjanci wraz z uczniami pierw-
szych klas udali się na przejście dla pieszych, gdzie odbyła się praktyczna 
część tej lekcji. Każdy pierwszoklasista otrzymał opaskę odblaskową. Zostały 
one przekazane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie. 
Dzięki temu najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego będą bardziej widoczni 
na drodze, a tym samym bardziej bezpieczni.

Jednocześnie przypominamy rodzicom, że nie mogą czuć się całkowi-
cie zwolnieni z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa swoim pociechom. 
Odprowadzając dziecko do szkoły powinni pokazać dzieciom możliwie jak 
najkrótszą, ale jednocześnie najbezpieczniejszą drogę do szkoły. Tą drogą 
wspólnie ze swoimi pociechami powinni kilkakrotnie przejść, utrwalając pra-
widłowe zachowania w drodze do szkoły i zwracając uwagę na zagrożenia 
związane z ruchem drogowym.

Oficer prasowy KPP w Brzozowie
st. asp. Monika Dereń



Brzozowska Gazeta Powiatowa   

12
http://www.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

Warsztat pracy doradców zawo-
dowych w Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Brzozowie został wzbogacony o narzędzie 
do badania kompetencji - NBK.

Tematyka kompetencji zawodowych 
i ich znaczenia w poruszaniu się na rynku 
pracy jest wielokrotnie poruszana w pracy 
z naszymi klientami. Zagadnienia te mają  
szczególne znaczenie dla osób znajdujących 
się w przełomowych etapach rozwoju zawo-
dowego.  

Na czym polega badanie NBK? Bada-
nie prowadzone jest przez doradcę zawodo-
wego, który przygotowuje dla osoby badanej 
zadania testowe. Osoba badana udziela na 
nie odpowiedzi, a następnie są one porów-
nywane z „kluczem odpowiedzi”. Na tej 
podstawie można wnioskować o poziomie 
kompetencji osoby badanej.  

Jakie kompetencje możesz zbadać 
dzięki NBK? Narzędzie do Badania Kompe-
tencji  pozwala na zbadanie 18 kompetencji, 

które podzielono na trzy kategorie: 
Kompetencje  osobiste - są związa-

ne z jakością oraz szybkością wykonywania 
zadań zawodowych. Do tej kategorii należy 
9 kompetencji: elastyczność, gotowość do 
podnoszenia kwalifikacji, kreatywność w roz-
wiązywaniu problemów, obsługa komputera, 
podzielność uwagi, radzenie sobie ze stresem, 
sprawność motoryczna, sumienność w dąże-
niu do rezultatów oraz zdolności analityczne  
i podejmowanie decyzji.

Kompetencje spo-
łeczne - wpływają na 
jakość realizowanych za-
dań zawodowych, które 
są  związane z kontaktem 
z innymi osobami. Posia-
danie tych kompetencji 
decyduje o skuteczności 
współpracy, porozumie-
wania się i wywierania 
wpływu na innych. Do 
tej kategorii należy 7 na-
stępujących kompetencji: 
dbałość o rozwój i relacje, 

komunikacja interpersonalna, negocjowanie, 
orientacja na klienta, otwartość na innych, ra-
dzenie sobie z wpływem innych i współpraca 
w grupie.

Kompetencje menedżerskie - są 
związane z zarządzaniem pracą innych osób 
obejmującym planowanie, kierowanie i mo-
nitorowanie pracy. W skład kompetencji me-
nedżerskich wchodzą następujące kompeten-
cje: kierowanie, rozwiązywanie konfliktów.

Doradca zawodowy w procesie bada-

Narzędzie do Badania Kompetencji

nia może dobrać dla swojego klienta 
zestaw kompetencji dostosowanych 
do jego potrzeb. Może on zapropono-
wać klientowi zbadanie tylko jednej  
z 18 kompetencji, zestawu testów do-
stosowanych do potrzeb klienta (mak-
symalnie 5 kompetencji), profilu ogól-
nego, który obrazuje tzw. potencjał 
zawodowy (jest to wstępna diagnoza 
dla osób, które nie mają sprecyzo-
wanych zainteresowań i oczekiwań 
zawodowych). Doradca zawodowy 
może także skorzystać z jednego z 43 
profili kompetencyjnych przygotowa-
nych dla wybranych stanowisk pracy. 
Każdy z nich składa się z 4 kompeten-
cji.

Jaki jest przebieg badania? Test 
wypełnia się na komputerze. Badanie 
trwa do 60 minut. Po zakończeniu 
badania klient otrzymuje raport z wy-
nikami badania oraz wskazówkami,  
w jakim kierunku może rozwijać swo-
ją karierę zawodową. Raport z wy-
nikami badania opracowywany jest  
w wersji opisowej i graficznej. Wyniki 
badania klienci mogą omówić z dorad-
cą zawodowym.

Indywidualne badanie kompe-
tencji zawodowych może przynieść 
klientowi wymierne korzyści.  Pomoże 
określić  w jakim zawodzie posiadane 
przez niego kompetencje będą najbar-
dziej przydatne. Ma to szczególne zna-
czenie dla osób, które stoją przed de-
cyzją o wyborze lub zmianie zawodu. 
Ponadto potwierdzone wynikiem testu 
kompetencje będą dla klienta dodatko-
wym atutem podczas starania się o pra-
cę, gdyż zwiększą jego wiarygodność 
w oczach pracodawcy. Klient może 
także otrzymać wskazówki dotyczące 
sposobu podniesienia poziomu swo-
ich kompetencji. Podczas współpracy 
z doradcą zawodowym klient może 
przeanalizować różne możliwości ich 
wykorzystania. 

Osoby zainteresowane mogą 
zgłosić chęć skorzystania z badania 
telefonicznie u doradcy zawodowego 
pod nr tel. (13) 43 080 73 lub osobiście 
w pokoju 35 w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Brzozowie. 

Zastosowanie Narzędzia do Ba-
dania Kompetencji umożliwi  dorad-
com zawodowym dokonywanie wni-
kliwej oceny możliwości zawodowych 
klienta. Stworzy to możliwość udzie-
lania bardziej skutecznej pomocy oso-
bom bezrobotnym w podejmowaniu 
decyzji zawodowych.  

Wiesława Kwiatkowska  - Kierownik Działu 
Poradnictwa Zawodowego i  Szkoleń 
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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BRZOZOWIE
ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel. 13 43 410 53 
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Bawcie się rączkami, czyli usprawniajcie 
małą motorykę

Dlaczego? Ma to neurofizjologiczne uzasadnie-
nie. W korze mózgowej ośrodki odpowiedzialne za 
ruchy ręki znajdują się w bliskiej lokalizacji z ośrod-
kami zawiadującymi nadawaniem mowy. Oznacza to, 
iż pobudzanie i stymulowanie rozwoju małej motoryki 
wpływa na rozwój języka. Reasumując: dziecko wcale 
nie musi wykonywać nudnych ćwiczeń - maluch może 
bawić się grochem, plasteliną, makaronem, farbami,  
a tym samym ćwiczyć nie będąc tego świadomym.
Przykłady zabaw:
1. Zgniatanie kulek ze zużytych gazet lub niepotrzeb-
nych kartek papieru to doskonała i darmowa metoda 
ćwiczenia dziecięcych dłoni. Najpierw dziecko robi 

kulkę z gazety, a potem musi papier dokładnie wypro-
stować lub wrzucić go do małego otworu.
2. Zawiązywanie sznureczków, zapinanie guzików  
i suwaków. 
3. Przesypywanie ziaren, kaszy, makaronu lub innych. 
Zanurzanie dłoni w misce z kaszą, fasolą, grochem,  
i innymi ziarnami to rewelacyjna gimnastyka dla ręki.
4. Zabawa z klamerkami w rozwieszanie prania. Wy-
starczy rozwiesić dziecku kawałek sznurka, dać zestaw 
klamerek i gotowe. Rewelacyjne ćwiczenie już dla 
dwu-trzy latków.  
5. Lepienie, ugniatanie, wyklejanie z plasteliny, mode-
liny lub innych mas plastycznych, które możecie sami 
zrobić w domu. 
6. Stemplowanie i dziurkowanie.  Polecam gotowe 
stempelki, choć doskonale sprawdzą się takie zrobione 
samodzielnie np. z ziemniaka.
7. Malowanie, rysowanie lub zwyczajne bazgranie na 
arkuszach papieru. Miękkie kredki, kredki ołówkowe, 
ołówki, flamastry -  od tego warto zaczynać.  Pisanie po 
śladzie, obrysowywanie szablonów, rysowanie szlacz-
ków w książeczkach mogą zachęcić dziecko do częst-
szego sięgania po kredki.
Wykonujcie ćwiczenia lewopółkulowe
W jakim celu?  Jest to grupa ćwiczeń, która koncen-
truje się przede wszystkim na stymulowaniu lewej 
półkuli mózgu, która analizuje, przetwarza linearnie, 
porządkuje sekwencyjnie, a to wszystko ma ogromny 
wpływ na mowę oraz funkcje intelektualne. Istotne jest 
porządkowanie elementów od lewej do prawej strony. 
Oto kilka przykładów ćwiczeń: 
1. Kategoryzacje - rozdzielanie klocków/zabawek/
sztućców według:
• kolorów (do pudełek, miseczek, słoiczków, itd.),
• wielkości (małe klocki do małego pudełka, duże do 
dużego),
• kształtów.
2. Ćwiczenia sekwencji i linearnych uporządkowań. 
Sekwencje są elementem, który wypełnia nasze życie 
bardziej niż może zdajemy sobie z tego sprawę. Se-
kwencją jest mycie rąk (mydło-woda-ręcznik), ubiera-
nie butów (nałóż-wsuń-zasznuruj). Etapami wprowa-
dzamy poniższe ćwiczenia:
• naśladowanie (układamy np. kolorowe kółeczka  

w odpowiedniej sekwencji np. żół-
te, czerwone i prosimy, żeby dziec-
ko pod spodem ułożyło w ten sam 
sposób)
• kontynuowanie (układamy se-
kwencję, którą dziecko ma kon-
tynuować np. żółw, pies i krowa, 
żółw, pies i prosimy dziecko by do-
łożyło odpowiedni obrazek)
• uzupełnianie (tworzymy ciąg ob-
razków np. słońce, księżyc, gwiaz-
da, słońce, księżyc, gwiazda, słoń-
ce, gwiazda i prosimy, żeby dziecko 
uzupełniło ciąg odpowiednim ob-
razkiem (księżyc).

3. Ćwiczenia z szeregami - szere-
gujemy elementy ustawione obok 
siebie w linii prostej zgodnie z ro-
snącą lub malejącą wielkością/in-
tensywnością barwy lub stopniem 
domknięcia/ukończenia rysunku 
(obrazki 4 autek od najmniejszego 
do największego, 4 rysunki domów 
od kwadratu z dachem, po rysunek  
z oknem i kominem).
Ćwiczcie pamięć słuchową
Po co? Uczenie się języka przez 
dzieci jest niemożliwe bez prawi-
dłowego rozwoju pamięci słucho-
wej. To dzięki niej maluch może 

nauczyć się wierszyka, zapamiętać 
złożone polecenie lub odtworzyć spo-
sób artykulacji słowa.
 Propozycje zabaw:
1. Dziecko jest sprzedawcą, a Ty ku-

pujesz. Na początek chcesz tylko 
dwie rzeczy. Mówisz maluchowi co 
chcesz np. „Poproszę jabłko i pomi-
dora”, a kiedy złożysz zamówienie 
dziecko „kasuje” zakupy i wrzuca do 
koszyka (ważne – dziecko ma wrzu-
cać przedmioty w kolejności jaką po-
dajesz - sprzedawca bierze najpierw 
jabłko, a następnie pomidora.)

2. Karmimy lalę/misia. Mówimy: „Daj 
lali jajo i ser”.

3. Zwierzęta wybierają się na wy-
cieczkę i według naszego polecenia 
„wchodzą” do pociągu/samochodu.

Ograniczajcie stymulacje prawopół-
kulowe do absolutnego minimum
Oznacza to rezygnację z telewizji, 
komputera, tabletu. Dlaczego? Po-
nieważ rozwijają one prawą półku-
lę mózgu i nie pozwalają dziecku na 
słuchanie mowy z otoczenia, uczenia 
się prowadzenia naprzemiennej roz-
mowy i rozumienia społecznych prze-
kazów niewerbalnych (mimika, wyraz 
oczu, itp.). W artykule przedstawiam 
zabawy, które pojawiają się w terapii 
większości „moich” niemówiących 
podopiecznych. Nie zastąpią one te-
rapii pod okiem specjalisty, ale mogą 
być świetną profilaktyką, wsparciem 
terapii lub też sposobem na spędzenie 
wolnego czasu z dzieckiem.
UWAGA. Opóźniony rozwój mowy 
to zagadnienie złożone, dlatego każde 
dziecko wymaga indywidualnego po-
dejścia, stąd też - jeżeli Twój Maluch 
nie mówi w wieku dwóch lat lub gdy 
mówi bardzo mało albo komunikuje 
się w sposób zrozumiały tylko dla Cie-
bie, zawsze zgłoś się na konsultację do 
logopedy.

Neurologopeda PPP
Ewelina Gurgacz

Jak rozwijać mowę dziecka?

Pani Marcie ŚMIGIEL
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Brzozowie

wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy
z powodu śmierci TATY

składają

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
autor: nieznany

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Brzozowie
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            Na przestrzeni czterech lat Stowa-
rzyszenie na rzecz rozwoju Domu Pomocy 
Społecznej w Brzozowie zrealizowało pięć 
projektów w obszarze promocji zdrowia  
i aktywności fizycznej. Beneficjentami 
są mieszkańcy DPS w Brzozowie i pod-
opieczni innych powiatowych i gminnych 

instytucji pomocy społecznej. Wszystkie 
zrealizowane zadania były współmierne 
do oczekiwań i wymagań odbiorców. Tro-
ska o zdrowie, a także szeroko rozumiane 
usprawnianie osób w podeszłym wieku, 
skłania członków Stowarzyszenia do po-
dejmowania konkretnych działań  profi-
laktycznych i aktywizujących mieszkań-
ców DPS.
        Tego lata Stowarzyszenie realizo-
wało projekt „W uzdrowiskach zdrowie 

zyskasz”. Jego celem było propagowanie 
zachowań prozdrowotnych oraz przeciw-
działanie postawom wycofywania się  po-
przez uświadamianie mieszkańcom DPS, 
iż własna aktywność i profilaktyka mają 
duże znaczenie dla utrzymania kondycji 
psychofizycznej. Zadanie realizowano  
w miejscowościach o korzystnych wa-
runkach klimatycznych tj. w Rymanowie 
Zdroju i Iwoniczu Zdroju. Uczestnicy ko-
rzystali z kuracji oddechowej, a także spa-
cerów i marszów Nordic Walking ścieżka-
mi zdrowia.
       Dzięki zaangażowaniu członków Sto-
warzyszenia cele zostały spełnione. Po-
nadto personel DPS obserwuje korzystne 
zmiany wśród mieszkańców w sposobie 
postrzegania własnych możliwości w prze-
zwyciężaniu dolegliwości i chorób. Zarząd 
Stowarzyszenia, którego kadencja dobie-
gła końca w tym roku: Przewodnicząca 

 Członek Stowarzyszenia DPS
                            Barbara Jolanta Duplaga

W uzdrowiskach zdrowie zyskasz

Barbara Duplaga, Sekretarz Lidia Cypar-
ska, Skarbnik Barbara Musiałek, dziękuje 
wszystkim osobom życzliwym Stowarzy-
szeniu, darczyńcom oraz członkom Stowa-
rzyszenia za pomoc i niezbędne wsparcie 
w takcie wszystkich przedsięwzięć.

15 września br. w Willi Jezuickiej w Starej Wsi 
odbyło się  spotkanie dzieci i młodzieży związane  
z  kultem św. Stanisława Kostki – polskiego jezuity, 
patrona studentów, całej polskiej młodzieży oraz nowi-
cjuszek i nowicjuszy w Kościele Katolickim. Każdego 
roku ojcowie jezuici gromadzą tu ponad stu młodych 
ludzi, zwiększając tym samym zainteresowanie posta-

cią  i życiorysem tego świętego. Atrakcyjność  miejsca 
organizowanych spotkań,  związana z jego lokalizacją 
oraz zagospodarowaniem przestrzeni, sprzyja nie tylko 
przeżywaniu rekolekcji, ale także odpoczynkowi, rekre-
acji i rozwijaniu umiejętności sportowych. Nawet nie-
zbyt przychylna aura nie demotywowała starowiejskich 
dzieci i młodzieży do udziału w corocznym spotkaniu. 
Wyznacznikiem dobrej zabawy była doskonała orga-
nizacja oraz wsparcie rodziców, sióstr służebniczek ze 
Starej Wsi, młodzieży z Jezuickiej Wspólnoty MAGIS, 

wolontariuszy, strażaków OSP w Starej Wsi i policji. Tym razem swoją po-
moc niosła także powstała w marcu br. Fundacja StaraMy Się ze Starej Wsi. 
Skromny udział Fundacji polegał na ufundowaniu upominków dla uczestni-
ków spotkania pozyskanych dzięki współpracy z Podkarpackim  Ośrodkiem 
Wsparcia Ekonomii Społecznej. Fundacja realizuje swoje pierwsze zadanie 
publiczne, wpisując się tym w rozwój wspólnot lokalnych, a jednocześnie 
promując ekonomię społeczną. Celem projektu  pod nazwą RAZEM LO-

KALNIE jest zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży ze 
Starej Wsi, integracja i promocja zdrowego stylu życia. Korzystając  
z posiadanych środków finansowych,  Fundacja planuje kontynuację za-
dania w formie  pozalekcyjnych  zajęć o charakterze sportowym. 

Z nadzieją na dalszą współpracę Fundacja StaraMy Się życzy  
o. Łukaszowi Dębińskiemu SJ dalszej owocnej  pracy z młodymi  w Sta-
rej Wsi, którą wysoko cenią dzieci i rodzice. Dziękujemy gospodarzowi 
Willi o. Marianowi Kępce SJ za życzliwe przyjęcie i cierpliwość.

Prezes Zarządu Fundacji StaraMy Się
Barbara Jolanta Duplaga

Kiedy łączą się dwie siły, wszystko staje się możliwe
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W nastrojowej scenografii nawiązu-
jącej do epoki pisarza Stefana Żeromskie-
go odbyło się 10 września br. w Zespole 
Szkół Budowlanych w Brzozowie Naro-
dowe Czytanie „Przedwiośnia”. Ogólno-
polska akcja zainicjowana została przez 
Prezydenta RP w 2012 roku, kiedy lekturą 
był „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. 
Rok później w całym kraju czytano dzieła 
Aleksandra Fredry, a podczas następnych 
edycji cytowano fragmenty „Trylogii” 
Henryka Sienkiewicza, „Lalki” Bolesława 
Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza 
oraz „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.    

Brzozowski Zespół Szkół Budo-
wanych znalazł się w gronie blisko 3 tys. 
uczestników, którzy dla uczczenia jubi-
leuszu 100-lecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości zorganizowali akcję 
wspólnego czytania dzieła Stefana Żerom-
skiego. – Myślę, że wszystkie podejmowa-
ne inicjatywy związane z obchodami setnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości powinniśmy czcić i propagować 
szczególnie wśród młodych ludzi w szko-
łach. Należy przybliżać uczniom historię 
i bardzo trudne dla Polski czasy niewoli. 
Poprzez takie akcje jak wspólne czytanie 

możemy teraz podziękować i oddać hołd 
tym osobom, które walczyły o niepodle-
głość dla naszego kraju – podkreślił Dy-
rektor ZSB Tomasz Kaczkowski.

Z pomysłem Narodo-
wego Czytania w ZSB wyszła 
polonistka Halina Baran. Jest  
to pierwsza taka inicjatywa  
wśród szkół ponadgimnazjal-
nych w Brzozowie. Powieść 
Stefana Żeromskiego czytali: 
Tomasz Kaczkowski – Dyrek-
tor Szkoły, Magdalena Pilawska 
- Naczelnik Wydziału Oświa-
ty, Rozwoju Regionalnego  
i Promocji Powiatu Starostwa 
Powiatowego w Brzozowie, 
Andrzej Foryt – Zastępca Dy-
rektora Szkoły, Elżbieta Szul – Kierownik 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  

w Krośnie Filia w Brzozo-
wie, Krzysztof Gładysz – ab-
solwent ZSB, sierżant szt. 
Agnieszka Drozd – Komenda 
Powiatowa Policji w Brzozo-
wie, Patryk Fiołek – pracow-
nik firmy remontującej szko-
łę, Irena Wójcik – pracownik 
ZSB oraz nauczyciele: Aneta 
Górniak, Marzena Biesiada, 
Justyna Pilszak-Trela, Anna 
Szmigiel, a także uczniowie: 
Anna Rygiel, Patryk Puszkar 
i Mateusz Wójcik.

Całość scenariusza uświetniła do-
biegająca w tle muzyka filmowa oraz wy-
stęp wokalny uczennicy Anny Rygiel. Za-
prezentowane przez zaproszonych gości 

Narodowe czytanie w brzozowskiej „budowlance”

części „Przedwiośnia” 
pozwoliły prześledzić 
najważniejsze etapy ży-
cia głównego bohatera. 
Odtworzono również 
urywki filmowej adapta-
cji utworu korespondują-
ce z czytanym tekstem. 

- Świetna inicja-
tywa, bardzo dobry po-
mysł, jeszcze lepsza re-
alizacja – tymi słowami 
pogratulowała organi-
zatorom Naczelnik Wy-

działu Oświaty, Rozwoju Regionalnego  
i Promocji Powiatu Magdalena Pilaw-
ska. - Chciałam serdecznie podzięko-
wać za zaproszenie oraz możliwość 
udziału bycia dzisiaj z wami. Odczyta-
nie fragmentu „Przedwiośnia” traktu-
ję jako wielkie wyróżnienie. Życzę wam  
takich wyróżnień. Aby tak jednak było moi 
drodzy trzeba dużo czytać i to nie tylko lek-
tury, do czego serdecznie zachęcam – po-
wiedziała M. Pilawska.        

Na zakończenie wszyscy uczestni-
cy otrzymali słodki upominek, a Dyrektor 
Szkoły wręczył czytającym specjalne po-
dziękowania, wyrażając nadzieję na spo-
tkanie w następnym roku. Przedsięwzięcie 
przygotowały nauczycielki: Halina Baran, 
Aneta Górniak i Anna Szmigiel.

Anna Kałamucka

Występ Anny Rygiel

W narodowym czytaniu wzieła udział m.in.: Magdalena Pilawska i Agnieszka Drozd
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informacje z gmin

Lekki samochód ratowniczno–
gaśniczy Opel Movano będący na wy-
posażeniu OSP w Krzemiennej został 
uroczyście poświęcony. Spotkanie 
stało się okazją do gratulacji i oko-
licznościowych podziękowań.

Samochód poświęcony został 
w czasie mszy św. w kościele para-
fialnym w Dydni, na której obecne 
były poczty sztandarowe wszystkich 
jednostek OSP z terenu gminy Dydnia 
oraz przedstawiciele władz państwo-
wych, powiatowych i gminnych. Aktu 
poświęcenia dokonał ks. Jan Dąbal  
– Proboszcz parafii w Dydni.

Dalsza część uroczystości mia-
ła już miejsce w Krzemiennej. Tam 
zgromadzonych gości powitał go-
spodarz gminy Dydnia – Wójt Je-
rzy F. Adamski, po czym parametry 
techniczne samochodu przedstawił 
Piotr Szul – Przewodniczący Rady 
Gminy Dydnia. Głos zabrali rów-
nież przybyli goście. - Dzisiaj mimo 
wzrastającej liczby dróg i autostrad 
nadal mamy ogromną ilość wy-
padków drogowych. Pan Zbigniew 
Ziobro, jako Minister Sprawiedli-
wości zainicjował program pomo-
cy Ochotniczym Strażom Pożarnym 
przeznaczając na ten cel 100 milio-
nów złotych. Z kwoty tej - ponad 8,5 
mln złotych trafiło na województwo 
podkarpackie. Środki te pochodzą  
z Funduszu Sprawiedliwości, do któ-
rego trafiają kwoty z odszkodowań 
płaconych przez sprawców wypadków 
drogowych. W imieniu pana Ministra 
Zbigniewa Ziobro dziękuję wam dru-
howie strażacy za waszą służbę, za to, 
że poświęcacie swoje zdrowie i życie, 
by ratować innych. To nie jest łatwe 
jechać tam, skąd wszyscy uciekają. 
Nie jest też łatwo twrać w codzien-
nej gotowości. Dlatego dzisiaj życzę 
wam takiej samej liczby wyjazdów 
i powrotów. Niech was święty Flo-
rian ma zawsze w opiece i wam bło-
gosławi - życzył Marcin Warchoł 
– Wiceminister Sprawiedliwości. 
Z gratulacjami i podziękowaniami 
za ofiarną służbę pospieszyli rów-
nież Mieczysław Golba – Senator RP, 
bryg. Marek Ziobro – Komendant Po-
wiatowy Państwowej Straży Pożarnej  
w Brzozowie, dh Edward Rozenbaj-
gier – Prezes Zarządu Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP, Wójt Jerzy F. 
Adamski oraz w imieniu Zygmunta 
Błaża – Starosty Brzozowskiego i Ja-
nusza Draguły – Wicestarosty Brzo-
zowskiego – Jacek Adamski – Członek 

Zarządu Powiatu Brzozow-
skiego, który przekazał na 
ręce Czesława Serafina  - Pre-
zesa OSP w Krzemiennej list 
gratulacyjny oraz prezent w postaci elektrycznej 
pompy szlamowej. - Z okazji poświęcenia nowe-
go samochodu pożarniczego OSP w Krzemiennej  
w imieniu władz samorządowych powiatu brzo-
zowskiego przekazujemy najserdeczniejsze ży-
czenia i gratulacje. Dla druhów składamy wyrazy 
uznania za bezinteresowną służbę ludziom, zaan-
gażowanie i profesjonalizm podczas akcji ratow-
niczych. Pełniona przez strażaków służba jest nie 
tylko zaszczytem i honorem, ale również ważną 
dla społeczności lokalnej misją chroniącą życie, 
zdrowie i dorobek ludzkich pokoleń. Gratulujemy 
nowego samochodu pożarniczego, który z pew-

nością usprawni Wasze akcje ratowniczo-gaśni-
cze. Niech służy jak najdłużej, zapewniając bez-
pieczeństwo i pomoc mieszkańcom Krzemiennej, 
gminy Dydnia, powiatu brzozowskiego, a także 
tym, którzy tej pomocy będą potrzebować. Niech 
satysfakcja z dotychczasowych dokonań oraz 
społeczne poważanie i uznanie towarzyszą Wam 
w codziennej działalności. Życzymy, aby Święty 
Florian czuwał nad Wami podczas każdej akcji, 
zaś świadomość wynikająca z noszonego mundu-
ru, była powodem do dumy. Życzymy bezpiecz-
nych powrotów z interwencji, dalszych osiągnięć 

w działalności społecznej i pracy zawodowej, 
spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz 
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym – pisali 
w liście Starostowie Powiatu Brzozowskiego.

Spotkanie stało się też okazją do przeka-
zania podziękowań. Wójt Jerzy F. Adamski wy-
razy wdzięczności złożył na ręce Ministra War-
choła oraz Senatora Golby w formie monografii 
„Księga Pamiątkowa w 100. Rocznicę Urodzin 
śp. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka”. Słowa 

wdzięczności przekazał również Prezes 
Czesław Serafin. – To szczególny rok dla 
naszej gminy jeśli chodzi o doposażenie 
jednostek OSP. Było to możliwe dzięki środ-
kom z Funduszu Sprawiedliwości, którego 
dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedli-
wości. To niewiarygodne, że my jako mała 
jednostka pracująca na Podkarpaciu sta-
raliśmy się i sięgnęliśmy po te środki. Nie 
udałoby się to, gdyby nie pomoc i wsparcie 
wielu osób – Wójta Jerzego F. Adamskiego, 
gminnej Skarbnik Anny Stachyrak, Stanisła-
wa Pytlowanego, dh. Marka Węgrzyńskiego 
z OSP Dydnia, członków OSP Krzemienna 
i Zarządu jednostki. W sposób szczególny 
chciałbym jednak podziękować tym, dzię-
ki którym udało nam się po ten samochód 
sięgnąć – panu Ministrowi Zbigniewowi 
Ziobrze oraz Senatorowi Mieczysławowi 
Golbie, który poparł nasz wniosek i dzięki 
któremu ten samochód trafił właśnie do nas. 
Nie ukrywam, że pozyskanie takiego wozu 
było naszym marzeniem. Dzisiaj świętuje-
my jego urzeczywistnienie – dziękował dh 
Prezes Czesław Serafin. W imieniu Zarządu 
OSP w Krzemiennej przekazał on również 
pamiątkowe statuetki wraz z upominkami. 
Trafiły one do: Ministra Marcina Warchoła, 
Senatora Mieczysława Golby, Wójta Jerze-
go F. Adamskiego, Stanisława Pytlowane-
go – Wiceprezesa Zarządu Gminnego OSP  
w Dydni, ks. Proboszcza Jana Dąbala oraz 
ks. kapelana Artura Dyrdy. Specjalne po-
dziękowania trafiły też na ręce Jacka Adam-
skiego oraz dh. Czesława Serafina.

Samochód ratowniczo–gaśniczy Opel 
Movano z wyposażeniem przekazany zo-
stał jednostce w czerwcu br. Kosztował on 
prawie 330 tysięcy złotych, z czego dotacja  
z Funduszu Sprawiedliwości stanowiła 300 
tysięcy złotych. Samochód przystosowany 
jest do przewozu 6 osób, posiada napęd 4x2 
na tylną oś. Wyposażony został w zbiornik 
na wodę o poj. 1050 l oraz dodatkowy zbior-
nik 100 l na środek pianotwórczy.

W ostatnich latach Gmina Dydnia 
pozyskała środki i sfinansowała z własnego 
budżetu zakup nowych samochodów stra-
żackich dla OSP w: Dydni i Jabłonce (sa-
mochody średnie i lekkie) oraz w Niebocku, 
Krzemiennej, Krzywem. Łącznie zakupiono 
siedem fabrycznie nowych samochodów 
strażackich o wartości 2.109.758 zł. Po-
nadto na potrzeby innych jednostek OSP 
w gminie Dydnia (Witryłów, Temeszów, 
Niewistka, Obarzym, Niebocko, Wydrna  
i Grabówka) zakupiono samochody strażac-
kie używane.

Elżbieta Boroń

Święto OSP 
w Krzemiennej



Pomnik Patrioty 
i Przywódcy

Marszałek Józef Piłsudski spo-
gląda na Brzozów i jego mieszkańców  
z ulicy Armii Krajowej. Wzrokiem prze-
nikliwym, acz łagodnym, wyłaniającym 
się spod gęstych i długich brwi. Twarz 
ma poważną, ale życzliwą. Wizerunek 
skupionego oraz stanowczego męża 
stanu podkreśla dostojeństwo i chary-
zmę. Takie oblicze Naczelnika Państwa 
Polskiego wyraził artysta-rzeźbiarz Ma-
ciej Syrek, twórca popiersia marszałka 
Piłsudskiego, uroczyście odsłoniętego  
3 września br.

- Rzeźba portretowa powinna od-
dawać charakter postaci, wyrażać jej 
osobowość. Opierałem się na kameralnej 
rzeźbie wykonanej przez mojego dziad-
ka, studiującego w latach 1913 - 1914  
w Cesarsko-Królewskiej Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, ucznia Konstan-
tego Laszczki. W moich zbiorach za-
chowało się powyższe dzieło i chciałem 
zbliżyć się do tego ideału, ponieważ 
zawiera ono w zasadzie wszystko, co 
dotyczy Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Właśnie skupienie i mocną osobowość 
przywódcy, którą należało podkreślić 
wykonując popiersie - stwierdził Ma-
ciej Syrek - artysta rzeźbiarz. Miejsce 
usytuowania pomnika przylegającego 
do budynku urzędu miejskiego i sta-
rostwa powiatowego w Brzozowie,  
a sąsiadującego z Brzozowskim Domem 
Kultury wcale nie było przypadkowe. 
- Ta przestrzeń oddaje cześć nie tylko 

Marszałkowi Piłsudskiemu, ale rów-
nież żołnierzom walczącym na frontach 
pierwszej wojny światowej, a pochodzą-
cym z powiatu brzozowskiego. Dlatego 
upierałem się na tym konkretnym placu. 
Powód według mnie był bardzo ważny 
i w zasadzie kluczowy dla podejmowa-
nia inicjatywy budowy pomnika. Stąd 
bowiem, sprzed BDK-u, czyli dawnej 
siedziby Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” wyruszali żołnierze, mieszkań-
cy powiatu brzozowskiego na fronty  
I wojny światowej, żeby walczyć w Le-
gionach. To tutaj nasi bohaterowie że-
gnali się z rodzinnymi stronami, najbliż-
szymi. I to w wielu przypadkach po raz 
ostatni. Dlatego pomnik Piłsudskiego 

jest równocześnie hołdem dla tych, co 
losy ojczyzny równali z życiem osobi-
stym, nie bojąc się go poświęcać w imię 
wyższych celów narodowych - powie-
dział Zygmunt Błaż - Starosta Brzo-
zowski. 

Kolejnym atutem lokalizacji po-
mnika Piłsudskiego jest fakt, że znaj-
duje się w okolicy szkół, zarówno śred-
nich, jak i podstawowej. Uczniowie 
chcąc nie chcąc przechodzić będą obok 
monumentu i zapewne w jakimś stopniu 
interesować postacią tam umieszczo-
ną. Młodzież, przynajmniej częściowo, 
zwróci na niego uwagę, a wówczas - siłą 
rzeczy - przeczyta komu jest poświęco-
ny, czego ta osoba dokonała, jaki wpływ 
miała na bieg polskiej historii. To bar-
dzo ważne, ponieważ inicjatywa bu-
dowy pomnika podjęta została między 
innymi z myślą o młodych pokoleniach, 
których zadaniem jest utrwalanie trady-
cji oraz przekazywanie jej potomnym. - 
„Kto nie szanuje i nie ceni swojej prze-
szłości, ten nie jest godzien szacunku, 
teraźniejszości ani prawa do przyszło-
ści” - mówił niegdyś Marszałek Józef 



Piłsudski. Staramy się w miarę możliwości stosować do tego przesłania. 
Wielkość Piłsudskiego nie bierze się stąd, że przez 10 lat rządził Polską. 
Jego zasługi są głębsze, sięgają początków niepodległości. Miał duszę 
wodza i zdecydowanie mentalnie przerastał swoje pokolenie. Dlatego  
z nieukrywaną radością i dumą patrzę na ten monument, który wspólnymi 
siłami, przy wsparciu finansowym Instytutu Pamięci Narodowej, udało 
się wznieść - podkreślił Zygmunt Błaż - Starosta Brzozowski. Ponadto  
w ściance za pomnikiem umieszczono kapsułę pamięci z nazwiskami 
2384 osób z powiatu brzozowskiego, Uczestników Walk o Niepodległość 
w latach 1914-1921. 

Inicjatorem budowy pomnika Józefa Piłsudskiego w Brzozowie, 
wpisującego się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, był Starosta Brzozowski - Zygmunt Błaż. - Pomysł powstał pod 
koniec 2015 roku. Wystąpiłem wtedy do władz gminy, bo ten szczebel sa-
morządu jest organem właściwym do upamiętnień i w taki właśnie sposób 
rozpoczęliśmy starania o budowę pomnika, a następnie przystąpiliśmy do 
prac rzeźbiarskich, artystycznych i budowlanych. I myślę, że to doskona-
ła chwila, aby wizerunek człowieka ściśle utożsamianego z oswobodze-
niem się Polski spod jarzma zaborców oraz dziejami II Rzeczypospolitej 
umieścić na terenie Brzozowa. Bo kiedy czcić postaci znamienite, cha-
ryzmatyczne, zapisujące się dzięki swojej działalności w historii Polski, 
rozpoznawalne niemal przez wszystkich Polaków, od uczniów szkół pod-
stawowych, po najbardziej zaawansowanych wiekiem, jak nie w chwilach 
najbardziej doniosłych dla naszych dziejów. A stulecie odzyskania nie-
podległości niewątpliwie do takich należy - dodał Starosta. 

Obchodzone w tym roku stulecie odzyskania niepodległości nasi-
liło patriotyczne inicjatywy w całej Polsce. - Rok 2018 otwiera swoisty 
cykl wielkich rocznic i oczywiście tegoroczna jest najważniejsza i nie-
powtarzalna. Ale przyszły rok przyniesie 80 rocznicę wybuchu drugiej 
wojny światowej, 30 upadku komunizmu w Polsce, zaś w kolejnym, czyli 
2020, obchodzić będziemy stulecie bitwy warszawskiej. To piękny czas 
dla naszego kraju i faktycznie odnotowujemy intensyfikację w środowi-
skach lokalnych wszelkich działań mających na celu upamiętnianie tych 
bardzo ważnych wydarzeń dla naszej historii. To również nowe wyzwania 
przed Instytutem Pamięci Narodowej, instytucji dotychczas utożsamia-
nej z pracą naukowo-badawczą, wydawniczą, czy edukacyjną, natomiast 
od 2016 roku funkcjonuje w ramach Instytutu Biuro Upamiętniania Walk 
i Męczeństwa, którym mam zaszczyt kierować. Do jego zadań należy 
wspieranie organizacyjne, merytoryczne, również finansowe, tego typu 
projektów, z jakim mieliśmy do czynienia w Brzozowie. Dla nas to zarów-
no wypełnianie misji ustawowej, jak i duża satysfakcja - oznajmił Adam 
Siwek - Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.

 W przełomowych chwilach szczęśliwy naród, który ma zdeter-
minowanych, charyzmatycznych liderów, przywódców, konsekwentnych 
w dążeniu do celu, potrafiących porwać za sobą obywateli. Efektem dą-
żeń Józefa Piłsudskiego było odzyskanie przez Polskę niepodległości po 
123 latach. Za jego w dużej mierze sprawą spełniły się marzenia wielu 
pokoleń rodaków, przez dziesięciolecia bezskutecznie starających się  
o powrót ojczyzny na mapę Europy i świata. Udało się też wykorzystać 
koniunkturę międzynarodową i odzyskać wolność. - Zasługujący na 
miano Ojca Niepodległości Józef Piłsudski wykazywał się talentami na 
wielu płaszczyznach, między innymi wyróżniał się zarówno jako dowód-
ca polowy, jak i strateg polityczny. Również jako działacz konspiracyjny, 
budujący struktury, później wykorzystane perfekcyjnie w bezpośredniej 
walce o niepodległość. Nie brakowało mu także, nie bójmy się użyć tego 
określenia, bezwzględności. Spożytkował tę cechę dla osiągnięcia celu 
nadrzędnego, wielkiego i stwierdzić należy, że był po prostu skuteczny, 
co politykowi wystawia jak najlepsze świadectwo. Że nie poprzestaje na 
planach, tylko zamierzenia w stu procentach realizuje. Taki był właśnie 
Marszałek Józef Piłsudski - zaakcentował  Adam Siwek - Dyrektor Biura 
Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.

Marszałek Piłsudski przeszedł do historii przede wszystkim  jako 
wskrzesiciel niepodległej Polski, zwycięzca wojny polsko-bolszewickiej, 
w mniejszym stopniu natomiast znane są jego dokonania w sferze poli-
tyki wewnętrznej, między innymi w organizowaniu lokalnych samorzą-
dów. - Przywiązanie do samorządności, do samostanowienia wspólnot 



lokalnych wynikają zapewne z pierwszych idei, którym poświęcił się Józef 
Piłsudski. Innymi słowy idei socjalnych, socjalistycznych, ponieważ nie 
zapominajmy, że Marszałek zaczynał jako działacz Polskiej Partii Socjali-
stycznej. Postawa republikańska, obywatelska była obecna w jego progra-
mie cały czas, co znalazło wyraz chociażby w formule tworzonego przez 
niego wojska. Legiony charakteryzowała demokracja, wszyscy zaczynali  
z równego pułapu, a stopnie miały być wywalczone oraz uzyskane poprzez 
szacunek podkomendnych. To, że Polska po odzyskaniu niepodległości zo-
stała republiką, a nie monarchią świadczy, iż kwestie samorządności, 
samorządów stanowiły dla Marszałka Piłsudskiego istotę ustrojową - 
stwierdził Dyrektor Adam Siwek. Wykonanie popiersia marszałka sta-
nowiło duże wyzwanie dla doświadczonego artysty-rzeźbiarza, autora 
projektu. - Podejmując tego rodzaju temat należy przygotować bar-
dzo dobrze warsztat. Rzeźba zajmuje w pracowni dość sporo miejsca, 
trzeba mieć odpowiednie odejście, panoramę spojrzenia. Na szczęście 
wszystko udało się poukładać w sposób gwarantujący oddanie rzeźby 
na czas - mówił Maciej Syrek. 

Pomnik Józefa Piłsudskiego to niejedyne upamiętnienie setnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w powiecie brzo-
zowskim. - Przy wsparciu księdza profesora Stanisława Nabywańca 
z Uniwersytetu Rzeszowskiego, regionalistów, pasjonatów historyków 
postanowiliśmy jako samorząd powiatowy wydać publikację 
pod tytułem „Udział mieszkańców powiatu brzozowskiego  
w działaniach i walkach na rzecz niepodległości Polski w la-
tach 1914-1921” przedstawiającą przede wszystkim żołnie-
rzy pochodzących z powiatu brzozowskiego, którzy walczyli  
w pierwszej wojnie światowej oraz podczas wojny polsko-bol-
szewickiej. Udało się odszukać 2384 nazwiska, a pracujący 
nad książką historycy korzystali z zasobów archiwów pań-
stwowych, kościelnych, wojskowych, a dodatkowo zorgani-
zowaliśmy akcję polegającą na zaangażowaniu mieszkańców 
powiatu brzozowskiego w odszukiwanie żołnierzy w gronie 
własnej rodziny, własnych przodków. Ludzie dzwonili, pisa-
li, spotykali się z autorami książki, rozmawiali z nimi na te-
mat udziału nieżyjących już członków rodzin, uczestniczących  
w wojennych zmaganiach. Okazało się, że lokalnych boha-
terów nie brakowało. To postaci bardzo ważne, ratujące na-
szą narodową tożsamość, przywołujące poczucie narodowej 
dumy. Wydanie publikacji planowane jest na październik - po-
wiedział Zygmunt Błaż - Starosta Brzozowski. 

Dodajmy jeszcze, że monument Józefa Piłsudskiego 
zaprojektowali architekci: Zdzisław Wojdanowski i Karolina 
Szałankiewicz, natomiast elementy pomnika wykonał Tade-
usz Brach. Uroczystości odsłonięcia pomnika, zorganizowane 
3 września br. rozpoczęła msza święta w brzozowskiej ba-
zylice mniejszej stanowiąca jednocześnie inaugurację roku 
szkolnego dla uczniów brzozowskich szkół. Nabożeństwu 
przewodniczył ksiądz prałat podpułkownik Władysław Ma-
ciej Kozicki, Kapelan Garnizonu Rzeszów. - Nie byłoby dzi-
siaj niepodległej Polski gdyby zabrakło w niej ludzi o sercach 
wielkich, ofiarnych, gotowych oddać życie w obronie Ojczy-
zny. Marzyli o tym młodzi rodacy pod zaborami, zaciągnięci 
do obcych armii, zmuszeni do bratobójczej walki. Wierzyli, że 
ta co nie zginęła wyrośnie z ich krwi. I rzeczywiście wyrosła, 
doczekał się naród dnia wielkiego, zmartwychwstania Polski. 
Młodzi, odważni Polacy poszli za swym wodzem, Józefem Pił-
sudskim, o którym tak pisał Edward Rydz-Śmigły „wydobywał 
swym wpływem niebywały hart z ludzi często przeciętnych. 
Doprowadzał do rozkwitu ich drzemiące zdolności. Doprowa-
dzał zwykłych zjadaczy chleba do poziomu bohaterstwa. Przy-
wiązywali się do niego za to, że rozszerzył im dusze. Za to, że 
na nich znamię wielkości wycisnął. W ciągu wielkiej wojny 
przekonał żołnierza, że krew jego i wysiłek nie idą na marne”. 
Te słowa Edward Rydz-Śmigły wypowiedział w Wilnie 19 mar-
ca 1923 roku, w dniu imienin Marszałka Piłsudskiego - prze-
kazał podczas homilii Ks. ppłk Władysław Maciej Kozicki.



Następnie, w ceremonii na 
placu pod pomnikiem, uczestniczy-
li parlamentarzyści, samorządowcy 
szczebla wojewódzkiego, powiato-
wego oraz gminnego, żołnierze 21 
Brygady Strzelców Podhalańskich 
w Rzeszowie, duchowni, poczty 
sztandarowe, młodzież z brzozow-
skich szkół, mieszkańcy Brzozowa  
i powiatu brzozowskiego. Patrona-
tem Honorowym budowę pomnika 
objęli: Piotr Babinetz - Poseł na Sejm RP, 
Jarosław Szarek - Prezes Instytutu Pamię-
ci Narodowej, Ewa Leniart - Wojewoda 
Podkarpacki, Władysław Ortyl - Marsza-
łek Województwa Podkarpackiego. Po-
szczególne delegacje: parlamentarzystów, 
samorządowców szczebla wojewódzkie-
go, powiatowego i gminnego, jednostek 
wojskowych,  policji i straży, organizacji 
pozarządowych, złożyły wiązanki kwia-
tów pod pomnikiem, zaś Starosta Brzo-
zowski Zygmunt Błaż otrzymał tytuł „Sa-
morządowiec dwudziestolecia” przyznany 
przez Związek Powiatów Polskich. 

Głos podczas ceremonii odsłonię-
cia pomnika zabierali między innymi: 
Ks. Prof. Stanisław Nabywaniec, Piotr 
Babinetz - Poseł na Sejm RP, Maria Ku-
rowska - Wicemarszałek Województwa 
Podkarpackiego, a akt erekcyjny odczytał 
Janusz Draguła - Wicestarosta Brzozow-
ski. Całość obchodów, które zorganizo-
wali: Starostwo Powiatowe w Brzozowie 
i 21 Brygada Strzelców Podhalańskich  
w Rzeszowie zwieńczył Apel Pamięci  
i salwa honorowa. W drugiej części od-
był się koncert pieśni patriotycznych pod 
tytułem „Niepodległej ballady i pieśni”  
w wykonaniu duetu Arleta Lemańska - 
Wojciech Bardowski.

Sebastian Czech

Adam Siwek - Dyrektor Biura 
Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN

Maria Kurowska - Wicemarszałek 
Województwa Podkarpackiego

Piotr Babinetz 
- Poseł na Sejm RP

Podczas uroczystości Starosta Brzozowski otrzymał tytuł 
„Samorządowiec dwudziestolecia” przyznany 

przez Związek Powiatów Polskich
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Przy Zespole Szkół w Niebocku 
otwarto boisko wielofunkcyjne. Koszt in-
westycji w wysokości 330 tysięcy złotych 
pokryty został w całości z budżetu Gminy 
Dydnia.

Otwarcie boiska połączone zosta-
ło z gminną inauguracją roku szkolnego 
2018/2019. Prace przy nowym obiekcie 
trwały dwa lata. Na boisku, które ma po-
wierzchnię 1080 m2, wydzielono pola do 
gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatków-
kę, tenisa ziemnego i oczywiście piłkę 
nożną. Każde z boisk jest pełnowymiaro-
we. Nowoczesny kompleks poświęcony 

został przez ks. Bp. Stanisława Jamrozka 
w asyście ks. Dziekana Edwarda Stępnia 
- Proboszcza Parafii w Niebocku. Do aktu 
przecięcia wstęgi zaproszono: ks. Bp. Sta-
nisława Jamrozka, Wójta Gminy Dydnia 
Jerzego F. Adamskiego, Senator RP Ali-
cję Zając, Ewę Miciak, w imieniu Posła 
na Sejm RP Bogdana Rzońcy, Dyrektor 
ZS w Niebocku Bożenę Chorążak, przed-
stawiciela uczniów Wiktora Pocałunia, 
przedstawiciela Rady Rodziców Grzego-
rza Oleniacza, przedstawiciela środowiska 
lokalnego Krzysztofa Kopczyka, Radnego 
wsi Niebocko Tomasza Żaczka oraz przed-
stawiciela nauczycieli wychowania fizycz-
nego Piotra Ruszla. – Z nowego boiska cie-
szy się nie tylko środowisko szkolne, ale też 
cała miejscowość. To inwestycja ogromnie 
ważna dla naszej lokalnej społeczności.  
Z pewnością będzie to miejsce, gdzie  
w bezpiecznym otoczeniu zarówno dzieci 

jak i młodzież będą mogli rozwijać swoje 
sportowe pasje lub po prostu miło spędzać 
czas na świeżym powietrzu z przyjaciółmi. 
Jako, że obiekt jest monitorowany, będzie 
otwarty również w godzinach wieczornych, 
mam więc nadzieję, że będziemy tutaj rów-
nież gościli mieszkańców naszej miejsco-
wości. Chciałabym tutaj podziękować panu 
Wójtowi Jerzemu F. Adamskiemu, Radzie 
Gminy, wykonawcom inwestycji i wszyst-
kim osobom, które pomagały i wspierały tę 
inwestycję. Bez ich dobrej woli i chęci nie 
moglibyśmy się dzisiaj cieszyć tak wspa-
niałym obiektem – mówiła Bożena Chorą-

żak – Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku.
Otwarcie boiska stało się też okazją 

do okolicznościowych gratulacji. Pospie-
szyli z nimi ks. Bp Stanisław Jamrozek, 
Senator RP Alicja Zając, która podarowała 
szkole publikacje książkowe, Wójt Gmi-
ny Niwiska Elżbieta Wró-
bel, która na ręce Dyrektor 
Chorążak przekazała szkole 
komplet piłek oraz Członek 
Zarządu Powiatu w Brzozo-
wie Jacek Adamski, który 
w imieniu Zygmunta Błaża 
– Starosty Brzozowskiego  
i Janusza Draguły – Wicesta-
rosty Brzozowskiego prze-
kazał list gratulacyjny oraz 
komplet piłek. - Jednym z  
priorytetów w szerokiej ga-
mie zadań, które realizują 
samorządy gminne  powinna 

być dbałość o edukację i rozwój młodego 
pokolenia. To od młodzieży zależy bowiem 
przyszłość gminy, powiatu i kraju. Dobrze 
jest, gdy młodzi ludzie mogą zdobywać 
rzetelną wiedzę i mają warunki do roz-
woju fizycznego. Sport pozwala spełniać 
marzenia, rozwijać pasję, a jednocześnie 
uczy pokory, hartuje ducha. Pozwala też 
poznać radość zwycięstwa i gorycz po-
rażki. Pokazuje, jak radzić sobie z niepo-
wodzeniami i udowadnia, że nie powinno 
się spoczywać na laurach, tylko bez końca 
doskonalić swoje rzemiosło. Takie kształ-
towanie siły woli i samodyscypliny pro-
centuje później w życiu codziennym, kiedy 
trzeba zmagać się ze stresem i niepowodze-
niami. Gorąco gratulujemy nowego boiska 
sportowego. Mamy nadzieję, że dzięki tej 
inwestycji zostanie odkryty talent sporto-
wy na miarę naszych wspaniałych olim-
pijczyków. W rozpoczynającym się roku 
szkolnym 2018/2019 życzymy nauczycie-
lom, rodzicom i uczniom przyjaznej szkoły,  
w której atmosfera będzie sprzyjać kształ-
towaniu pozytywnych wartości, twórczych 
pomysłów i radości z odnoszonych sukce-
sów. Niech nauka będzie dla uczniów nie 
tylko formą spełniania ambicji, ale przede 
wszystkim życiową przygodą, dającą wiele 
zadowolenia i satysfakcji – pisali w liście 
Starostowie.

Otwarcie boiska było też okazją do 
rozegrania turnieju pomiędzy drużynami 
piłkarskimi z Niebocka i Dydni, a druży-

Spełnione marzenie mieszkańców Niebocka



Brzozowska Gazeta Powiatowa   

22
http://www.powiatbrzozow.pl

informacje z gmin

nami z gmin partnerskich - z Raciechowic 
i Niwiski. Patronat nad rozgrywkami objął 
Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca. On też, 
wspólnie z Jerzym F. Adamskim wręczył 
wszystkim drużynom pamiątkowe pucha-
ry i statuetki. Warto tu jeszcze wspomnieć, 
że turniej wygrali uczniowie z Dydni, a za 
nimi uplasowały się ekipy z Niwiski, Nie-
bocka i Raciechowic. – Boisko w Nieboc-
ku jest trzecim z nawierzchnią syntetyczną  
w naszej gminie. Oprócz tego typu boisk,  
w pozostałych miejscowościach gminy 
funkcjonują boiska trawiaste. Warto tu 
zaznaczyć, że jest to kolejna realizacja 
marzeń młodych mieszkańców Niebocka  
i zmarłego niedawno Sołtysa Niebocka 
Ryszarda Kopczyka. W następnej kolejno-
ści chcielibyśmy rozbudować salę gimna-
styczną. Kiedyś w Niebocku była najnowo-
cześniejsza w gminie sala gimnastyczna  
o wymiarach 12x18m. Jednak w tej chwili, 
przy takiej ilości dzieci – ponad 260, ten 
obiekt jest po prostu niewystarczający. 
Chcielibyśmy, by sala była pełnowymiaro-

wa z trybunami. Powoli przygotowujemy 
się do wykonania niezbędnej dokumenta-
cji, w przyszłym roku postaramy się o do-
finansowanie tego zadania i mam nadzieję, 
że już niedługo w szkole będzie działała 
nowa sala gimnastyczna – stwierdził Wójt 
Adamski.

Otwarcie boiska uświetniły występy 

Zespołu Pieśni i Tańca „Kalina” działające-
go przy ZS w Niebocku, Zespół Muzyczny 
prowadzony przez Jadwigę Rajtar-Żaczek 
oraz kapela „Młoda Przepióreczka”. Ho-
norowy patronat nad uroczystością objął 
Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

Elżbieta Boroń, fot. Arch. ZS w Niebocku

Minęło 50 lat i więcej od mo-
mentu, kiedy wasze własne ścieżki 
połączyły się we wspólną drogę ży-
cia, niejednokrotnie krętą i wyboistą. 
Kroczyliście tą drogą razem, napo-
tykając różne troski i problemy. Po-
zostaliście jednak wierni złożonemu 
przyrzeczeniu – zwrócił się Wójt Gmi-
ny Haczów Stanisław Jakiel do par 
małżeńskich z gminy Haczów, które 
stanęły na ślubnym kobiercu w 1967  
i 1968 roku.

Uroczystość „Złotych Godów” 
odbyła się 16 września br. w Gmin-
nym Ośrodku Kultury i Wypoczynku 
w Haczowie. Uczestniczyło w niej 25 
par, które w jednym związku małżeń-
skim przetrwały pół wieku. Z tej okazji 
prezydent RP przyznał im medale „Za 
długoletnie pożycie małżeńskie”. Me-
dale wraz z listem gratulacyjnym wrę-
czył wójt Stanisław Jakiel wspólnie  
z kierownikiem Urzędu Stanu Cywil-
nego  Małgorzatą Nowicką. – Składam 
Państwu wyrazy uznania oraz płynące 
z głębi serca życzenia. Niech nadcho-
dzący czas będzie bogaty w optymizm  
i radość, zdrowie zawsze Wam dopisu-
je, a błogosławieństwo Boże dodaje sił 
do dalszego trwania ze wspólnej miło-
ści, przyjaźni i zaufaniu – życzył Wójt 
Stanisław Jakiel.

Listy gratulacyjne oraz obraz  
z wizerunkiem patrona powiatu brzo-
zowskiego bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
przekazał dostojnym jubilatom Staro-

sta Brzozowski Zygmunt Błaż. 
– To dzięki ludziom takim jak Wy, 
słowo małżeństwo nabiera głę-
bokiego sensu. Młode pokolenie 
może się od was uczyć wzajemne-
go szacunku, odpowiedzialności 
czy umiejętności wybaczania – 
stwierdził Starosta Zygmunt Błaż.

Do życzeń dołączyli również wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Robert Szmyd oraz 
w imieniu posła Bogdana Rzońcy, Ewa Miciak.

W spotkaniu nie mogły wziąć udziału 
wszystkie pary, którym prezydent przyznał 
medale. Te zostaną im dostarczone w innym 
terminie.

W trakcie uroczystości nie zabrakło tra-
dycyjnej lampki szampana oraz odśpiewania 
„sto lat”. Goście zostali podjęci obiadem a spo-
tkanie uświetnił występ kapeli ludowej „Ryma-
nowianie”.

Andrzej Józefczyk

Złoci Jubilaci

Uhonorowani podczas uroczystości 
medalami „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie”
Anna i Zygmunt Curzytkowie, Maria 
i Józef Gołąbowie, Helena i Andrzej 
Krupowie, Janina i Edward Prajsnaro-
wie, Maria i Mieczysław Sieniawscy, 
Helena i Jan Smoleniowie, Zofia i Bo-
lesław Tabiszowie, Józefa i Kazimierz 
Ziemiańscy, Danuta i Zbigniew Zają-
cowie, Zofia i Stanisław Józefczyko-
wie, Danuta i Władysław Liputowie, 
Wanda i Józef Kuźnarowie, Janina  
i Marian Filakowie, Maria i Czesław 
Rozumowie, Aleksandra i Stanisław 
Siwakowie, Dorota i Władysław Szu-
bowie, Krystyna i Jan Ziembiccy, 
Bronisława i Piotr Leczkowie, Irena  
i Adam Liputowie, Eugenia i Jan Raj-
chlowie, Zdzisława i Zdzisław Grom-
kowie, Helena i Adam Kobylakowie, 
Janina i Adam Kryniccy, Maria i Józef 
Sowa, Maria i Witalis Tabiszowie. 
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Piętnaście par małżeńskich  
z terenu gminy Dydnia świętowało 16 
września jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego.

Uroczystość rozpoczęła się mszą 
św. w kościele parafialnym w Dydni 
pod przewodnictwem ks. proboszcza 
Jana Dąbala. W jej trakcie jubilaci od-
nowili złożoną przed laty przysięgę 
małżeńską. Małżonkowie otrzymali 
również specjalne błogosławieństwo 
ks. arcybiskupa Adama Szala oraz pa-
miątkowy krzyż.

Druga część jubileuszu odbyła 
się w Wiejskim Domu Kultury w Dyd-
ni. Przed budynkiem jubilaci zostali 

Uhonorowani przez prezydenta RP 
medalami „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie”
Stanisława i Władysław Białasowie (Nie-
bocko), Helena i Eugeniusz Boconiowie 
(Dydnia), Anna i Józef Bury (Ddnia), Ja-
nina i Jerzy Ciporowie (Krzywe), Teresa 
i Mieczysław Cybuchowie (Grabówka), 
Maria i Jan Cyparscy (Jabłonka), Maria 
i Władysław Dmitrzakowie (Niebocko), 
Maria i Henryk Jędrasikowie (Krzemien-
na), Zofia i Tadeusz Kłodowscy (Gra-
bówka), Teresa i Edward Lorencowie 
(Krzywe), Anna i Mieczysław Malawscy 
(Dydnia), Janina i Dominik Potoczni 
(Obarzym), Genowefa i Eugeniusz Przy-
staszowie (Dydnia), Bogumiła i Andrzej 
Pytlowani (Dydnia), Zofia i Julian Ry-
chliccy (Końskie), Alicja i Aleksander 
Sokołowscy (Jabłonka), Anna i Józef So-
kołowscy (Jabłonka), Alina i Kazimierz 
Stadnikowie (Niewistka), Michalina i 
Jan Szulowie (Obarzym), Maria i Marian 
Żelaznowscy (Jabłonka).

Na całe życie razem

powitani tradycyjnie chlebem i solą przez soł-
tysa wsi Romana Janowicza i przewodniczącą 
Koła Gospodyń Wiejskich w Dydni Elżbietę 
Pocałuń. Głównym punktem uroczystości 
było wręczenie medali „Za długoletnie po-
życie małżeńskie” przyznanych przez prezy-
denta RP Andrzeja Dudę. Wraz z dyplomami 
gratulacyjnymi oraz upominkami wręczył je 
wójt Jerzy F. Adamski wspólnie z przewod-
niczącym Rady Gminy Piotrem Szulem i kie-
rownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Małgo-
rzatą Pomykałą. 

Parom małżeńskim, które nie mogły 
wziąć udziału w uroczystości osobiście, me-
dale zostaną wręczone w innym terminie.

W trakcie spotkania nie zabrakło rów-

nież życzeń, tradycyjnej lampki szampa-
na oraz wspólnego odśpiewania „Sto lat”. 
Jubilaci wraz z rodzinami mogli się bawić 
przy akompaniamencie weselnej muzyki.

/AJ/

Aleksandra Ekiert – Przewodnicząca Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Haczowie, z rąk Premiera Mateusza 
Morawieckiego odebrała „Medal Stulecia Odzyskania 
Niepodległości”. Odznaczenie przyznane zostało Ko-
łom, które funkcjonują 100 lat i dłużej. Haczowskie Koło 
było jedynym wyróżnionym z terenu naszego powiatu.

Medale wręczane były w czasie pierwszego Ogól-
nopolskiego Święta „Wdzięczni Polskiej Wsi”, które 
odbyło się w Wąwolnicy (woj. lubelskie). Uroczystości 
rozpoczęła koncelebrowana msza św., której przewodni-
czył ks. Abp Stanisław Budzik – Metropolita Lubelski, 
odprawiona przy sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej. 
W czasie dalszej części uroczystości głos zabrał m.in. 
Premier Morawiecki i Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Obydwaj poruszyli te-
mat wsparcia dla rolnictwa i podziękowali rolnikom i ko-
łom gospodyń wiejskich za ich trud, pracę i poświęcenie. 

- Dzisiaj spotykamy się nieprzypadkowo  
w 100-lecie odzyskania niepodległości, 
bo nie byłoby tej niepodległości bez trudu 
polskiej wsi, bez polskich rolników, którzy 
przechowali te największe wartości pol-
skiej kultury - polski język, polskie trady-
cje – mówił Premier. W swoim wystąpieniu 
zapowiedział i obiecał także wsparcie ze 
strony państwa dla kół gospodyń wiejskich 
– (…) Cieszę się, że jest od wielu pokoleń 
taka piękna inicjatywa jak koła gospodyń 
wiejskich. Ja ten skrót KGW rozwijam jesz-
cze tak: kobiety gospodarne i wspaniałe. To 
jesteście wy. (...) Koła gospodyń wiejskich potrzebują wsparcia (...), żeby 
ta polska tradycja, kultura, którą pielęgnujecie, kuchnia polska, żeby miały 
dużo lepsze, systemowe wsparcie – podkreślił Szef Rządu. 

W czasie uroczystości odznaczono m.in. koła gospodyń wiejskich, 
które funkcjonują od 100 lat i dłużej. Aleksandra Ekiert odebrała medal 
przeznaczony dla haczowskiego Koła. – Dla nas to ogromny zaszczyt i wy-
różnienie. Z medalu cieszą się wszystkie nasze członkinie, jednak tak na-
prawdę to pracowały na niego całe pokolenia kobiet, które udzielały się  
w naszym Kole od co najmniej 1908 roku, kiedy to po raz pierwszy pojawiła 
się o nim wzmianka. Jesteśmy również wdzięczne panu premierowi za ciepłe 
słowa, które do nas skierował, doceniając naszą pracę społeczną, która tak 
naprawdę zwykle jest albo lekceważona albo uznaje się ją za coś co należy 
się lokalnej społeczności, dla której dane koło pracuje. Zdaję sobie sprawę, 
że obietnice złożone na Święcie Wsi nie będą spełnione od razu, jednak dają 
one nadzieję, że będzie się działo coraz lepiej – podsumowała Aleksandra 
Ekiert.

Wyróżnienie dla KGW z Haczowa

Elżbieta Boroń
fot.https://lublin.gosc.pl
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Chór i Orkiestra Kameralna „Ni-
colaus” z Kraczkowej zaprezentowała 
się na koncercie z okazji setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Występ odbył się w kościele filialnym  
w Woli Jasienickiej.

Koncert to inicjatywa Proboszcza 
Parafii w Jasienicy Rosielnej ks. Krzysz-
tofa Chudzio i Wójt Gminy Jasienica 
Rosielna Urszuli Brzuszek. – Chór „Ni-
colaus” to chór z tradycjami i bogatym 
repertuarem. Może poszczycić się też 
mnóstwem występów zarówno w kraju 
jak i za granicą – łącznie z koncertem w 
Rzymie na audiencji generalnej u papieża 
Franciszka. Stąd też niezmiernie się cie-
szymy, że gościmy ich w naszej gminie. 
Ten rok jest rokiem szczególnym dla nas 
Polaków, gdyż świętujemy 100. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
W naszej gminie od początku roku, propo-
nujemy mieszkańcom i nie tylko wydarze-
nia kulturalne i artystyczne, które nawią-
zują do tej historycznej chwili. Koncert 

ten również wpisał się w to wydarzenie – 
wyjaśniała Wójt Urszula Brzuszek. – Jest 
to dobry czas, by okazać wdzięczność – nie 
tylko Panu Bogu, ale też wszystkim, którzy 
w tamte trudne i tragiczne lata przyczynili 
się do tego, że dzisiaj możemy cieszyć się 
wolną i niepodległą Ojczyzną. Dzisiejsza 
ewangelia mówiła o tym, by otworzyć się 
na Słowo. Myślę, że muzyka może w tym 
pomóc najlepiej i to jeszcze w takim zna-
komitym wykonaniu. Muzyka to też war-

Niepodległa uczczona muzycznie

tości duchowe. Dlatego bardzo się cieszymy, 
że mogliśmy u siebie gościć tak znakomity  
i utytułowany chór – dodał ks. Krzysztof 
Chudzio.

Koncert składał się z dwóch części. 
Pierwsza poświęcona została pamięci św. 
Jana Pawła II, zaś na drugą złożyła się wią-
zanka pieśni patriotycznych. Zespół i chór 
wystąpił pod batutą Zdzisława Magonia.

Elżbieta Boroń

Związek Weteranów i Rezerwistów 
Wojska Polskiego Oddział Powiato-

wy w Brzozowie otrzymał sztandar, zaś 
jego koło w Jasionowie - proporzec. Uro-
czystości związane z ich poświęceniem  
i przekazaniem odbyły się w Jasionowie.

Uroczystość rozpoczęła msza św. 
w kościele parafialnym w Jasionowie, 
której przewodniczył ks. Proboszcz Wła-
dysław Pucia. On również poświęcił 
nowy sztandar oraz proporzec. Dalsza 
część uroczystości miała miejsce w sali 
Domu Ludowego w Jasionowie. Tam ze-
branych gości powitał Bolesław Kostur  
– Prezes Zarządu Powiatowego Oddzia-
łu i równocześnie Wiceprezes Zarządu 
Wojewódzkiego ZWiR WP, po czym na-
stąpiło uroczyste przekazanie sztandaru 
oraz proporca i ich prezentacja. 

Spotkanie stało się również oka-
zją do przyznania okolicznościowych 

odznaczeń, wyróżnień i dyplomów. Złotym 
Krzyżem za Zasługi dla Związku Weteranów 
i Rezerwistów Wojska Polskiego odznaczo-
no ks. Władysława Pucię. Srebrny Medal za 
Zasługi dla Podkarpackiego Oddziału Woje-
wódzkiego ZWiR WP otrzymali: Bolesław 
Kostur, Stanisław Pytlak, Andrzej Bieńczak, 
Czesław Kędra, Ryszard Pilszak, Stefan So-
chacki, Kazimierz Konieczny, Tadeusz Gier-
mański, Wojciech Władyka i Adam Kułak. 
Brązowym Medalem za Zasługi dla Podkar-
packiego Oddziału Wojewódzkiego ZWiR 
WP uhonorowano: Zygmunta Błaża, Janusza 
Dragułę, Józefa Rzepkę, Stanisława Jakiela, 
Wiesława Pałkę, Małgorzatę Wolanin, Ga-
brielę Cyran, Mariana Grządziela, Mariana 
Kaszowskiego, Zbigniewa Puszkara, Barba-
rę Borek, Jerzego Wojnowskiego, Zygmunta 
Prajsnera, Małgorzatę Wojnowską i Mariana 
Fedynę. Medal XXV-lecia Związku Wetera-
nów i Rezerwistów Wojska Polskiego otrzy-

mali: Elżbieta Żak, Marian Adamczak, 
Ryszard Tasz, Jerzy Wolanin i Ryszard 
Pilszak. Wręczono również dyplomy 
uznania przyznane przez Związek Wete-
ranów i Rezerwistów Wojska Polskiego 
im. gen. Franciszka Gągora Wojewódzki 
Oddział Podkarpacki w Sanoku.

Wśród gości obecni byli m.in. 
Maria Pospolitak – Radna Sejmiku Wo-
jewódzkiego, Ryszard Prorok – Prezes 
LOK w Brzozowie, Piotr Tasz – Prze-
wodniczący Rady Gminy w Haczowie 
oraz Krzysztof Juszczyk – Prezes Pod-
karpackiego Oddziału Wojewódzkie-
go ZWiR WP. Starostwo Powiatowe  
w Brzozowie reprezentowała Anna Ry-
marz – Naczelnik Wydziału Porządku 
Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronno-
ści i Spraw Obywatelskich. – Dzisiejsza 
uroczystość jest doskonałym momentem 
by przekazać podziękowania i pogra-

Sztandar na 20-lecie działalności
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tulować Kołu i Powiatowemu Oddziałowi  
w Brzozowie ich działalności. Ogromnie się 
cieszę, że po 20 latach działalności mają 
swój sztandar. Myślę, że będą go dumnie 
nosić nie tylko tu obecni, ale też następne 
pokolenia – stwierdził Prezes Juszczyk.  
– Faktycznie dzisiejszy dzień był dla na-
szego oddziału wyjątkowy. Obchodziliśmy 
20-lecie swego istnienia, które przypieczęto-
waliśmy odebraniem sztandaru wojskowego 
ufundowanego przez komitet fundacyjny,  

w skład którego weszli nasi członko-
wie. Przez te wszystkie lata realizo-
waliśmy główne cele związku oraz 
aktywnie włączaliśmy się w życie spo-
łeczne i kulturalne naszego regionu. 
Co roku organizujemy m.in. obchody 
Dnia Wojska Polskiego, wycieczki do 
miejsc pamięci oraz składamy wieńce 
i kwiaty w czasie uroczystości roczni-
cowych organizowanych przez władze 
lokalne. Propozycja, by ufundować 

dla oddziału sztandar wojskowy padła na jed-
nym z posiedzeń zarządu. Została ona pozy-
tywnie przyjęta przez wszystkich członków od-
działu. Wkrótce udało się zebrać odpowiednie 
środki finansowe i sztandar wykonano. Fun-
datorami jak już wspomniałem są członkowie 
naszej organizacji, którzy dobrowolnie zade-
klarowali wpłaty na rzecz sztandaru oraz Józef 
Rzepka – Burmistrz Brzozowa i firma „Elan” 
z Brzozowa. Wysoko cenimy sobie fakt posia-
dania sztandaru. Sztandar to symbol męstwa, 
chwały i godności rezerwisty Wojska Polskie-
go. To też znak tożsamości pewnej wspólnoty - 
łączy tych, którzy chcą urzeczywistniać te same 
wartości. Sztandar to także zaszczyt honor  
i duma. W imieniu wszystkich członków dzięku-
ję za wręczony sztandar i dziękuję wszystkim, 
którzy mieli istotny wkład w fundację sztandaru 
– stwierdził Prezes Bolesław Kostur.

Warto jeszcze dodać, że Związek Wete-
ranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Od-
dział Powiatowy w Brzozowie liczy obecnie 
łącznie 60 członków.

Elżbieta Boroń

Będzie bezpieczniej
Zakończono budowę kolejnych odcinków chodni-

ków w Domaradzu i Golcowej. Była to wspólna inwe-
stycja Starostwa Powiatowego w Brzozowie oraz Gminy 
Domaradz.

Wybudowane odcinki liczą łącznie prawie jeden ki-
lometr. - Na obecny rok, wspólnie z samorządem Powiatu 
Brzozowskiego zaplanowaliśmy budowę kolejnych trzech 
odcinków chodników przy drogach powiatowych. Ukoń-
czono już prace w Domaradzu i Golcowej, a inwestycja 
w Baryczy zbliża się ku finałowi. Każdy z wybudowanych 
odcinków, stanowi kontynuację inwestycji z lat wcześniej-
szych i z pewnością zwiększą bezpieczeństwo pieszych 
poruszających się tymi traktami. W szczególności chodzi 
tutaj o dzieci, które tymi drogami zmierzają w stronę swo-
ich szkół – wyjaśniał Jan Kędra – Wójt Gminy Domaradz.

Inwestycja sfinansowana została ze środków Po-
wiatu Brzozowskiego i Gminy Domaradz. Wkład gminy 
wyniósł na razie prawie 400 tysięcy złotych.

Elżbieta Boroń

Henryk Kozik - Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie i Klu-
bu Gazety Polskiej w Brzozowie, Mariusz Konieczko, Zdzisław Szmyd  
i Zbigniew Sieniawski uczestniczyli w IV Nadzwyczajnym Zjeździe Klu-
bów Gazety Polskiej, który odbył się w dniach 7 - 9 września br. w Sule-
jowie.

- Tradycyjnie Zjazd był okazją do wymiany doświadczeń i rozmów 
o bieżącej sytuacji w kraju i za granicą. Poruszano również tematy ściśle 
związane z naszym środowiskiem, związanym z Klubami Gazety Polskiej. 
Cieszy na pewno fakt, że rośnie liczba Klubów. Na dzisiaj jest już 456,  
a przypomnijmy, że ich organizowanie, powstawanie datuje się na 2005 
rok. Początki, jak to zwykle bywa, nie należały do łatwych, ale po nie-
długim czasie Kluby zaczęły się tworzyć na skalę masową. To dowodzi  
o konsolidacji środowiska i potrzebie jednoczenia się społeczności o poglą-
dach prawicowo-konserwatywnych - powiedział Henryk Kozik - Przewod-
niczący Rady Powiatu w Brzozowie i Klubu Gazety Polskiej w Brzozowie. 
Uczestnicy IV Nadzwyczajnego Zjazdu Klubów Gazety Polskiej spotkali 
się ponadto z politykami oraz dziennikarzami. Wydarzenie uświetnił wy-
stęp barda Strefy Wolnego Słowa Pawła Piekarczyka.

Sebastian Czech

Nadzwyczajny Zjazd 
Klubów Gazety Polskiej
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Z nagrodami i wyróżnieniem wró-
ciło Stowarzyszenie Kobiet „Gosposiada” 
z Jasienicy Rosielnej oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich z Domaradza z 23. Targów Rze-
miosła, Przedsiębiorczości i Leśnictwa  
w Lesku „Agrobieszczady 2018”. Potrawy 
przez nie przygotowane zachwyciły jury 
smakiem i zdołały wyróżnić się na tle 90 
wystawców.

„Agrobieszczady” to dwudniowa 
impreza, w której rokrocznie licznie biorą 
udział przedsiębiorcy, rolnicy, producen-
ci żywności, rękodzielnicy oraz hodowcy 
zwierząt z naszego regionu. Przez lata uro-
sły one do największych w regionie targów 
rzemiosła, rękodzieła, leśnictwa i swoj-
skiego jadła. W tym roku uczestniczyło  
w nich ponad 100 wystawców produk-
tów regionalnych. Podczas „Agrobiesz-
czadów” zorganizowano także konkurs 
kulinarny „V Podkarpackie Smaki My-
śliwskie”. W konkursowe szranki stanę-
ło około 90 wystawców. Swoje wyroby 
prezentowali oni w trzech kategoriach: 
„Dania i potrawy z dziczyzny”, „Wędliny 
i wyroby wędliniarskie z dziczyzny” oraz 

„Napoje regionalne z runa leśnego”. W tej 
pierwszej kategorii sukces odniosły panie 
ze Stowarzyszenia Kobiet „Gosposiada” 
w Jasienicy Rosielnej, które doceniono za 
„Gołąbki z dzika w sosie borowikowym”. 
Panie z KGW w Domaradzu otrzymały zaś 

Kolejny kulinarny sukces pań z KGW
wyróżnienie za „Pasztet z dzika”  w drugiej 
z wymienionych kategorii. – Dla nas to 
ogromny sukces. Na „Agrobieszczadach” 
prezentowałyśmy się po raz pierwszy. Wie-
działyśmy, że w tym roku mają królować 
smaki myśliwskie, więc potrawy przygo-
towałyśmy pod tym kątem. Zabrałyśmy ze 
sobą roladę z sarny z nadzieniem z czosnku 
niedźwiedziego, zraziki a’la dzik oraz go-
łąbki, które zdobyły III miejsce. Muszę po-
wiedzieć, że poziom konkursu był niezwykle 
wysoki. Na wszystkich stołach królowały 
tradycyjne dania regionalne. Ogromnie się 
cieszymy, że doceniono naszą pracę. Jest 
to też dla nas satysfakcja i motywacja do 
dalszej pracy i rozwoju. Chciałabym tutaj 
też podziękować naszej pani Wójt – Urszuli 
Brzuszek, która udostępniła nam transport 
na targi oraz paniom z „Gosposiady” za ich 
pracę włożoną w przygotowanie potraw na 
targi – mówiła Józefa Szyndlar – Przewod-
nicząca Stowarzyszenia Kobiet „Gosposia-
da” w Jasienicy Rosielnej.

Elżbieta Boroń, 
fot. Arch. Stowarzyszenia Kobiet „Gosposiada”

Zakończono remonty w szko-
łach na terenie gminy Domaradz. 
Dzięki nim placówki zyskały nie 
tylko nowy wygląd, ale też wyposa-
żenie.

Przez okres wakacyjny po-
malowano dachy na większości 
placówek szkolnych oraz nad salą 
gimnastyczną w Baryczy. Dodat-
kowo w Szkole Podstawowej Nr 1  
w Golcowej wymieniono sta-
rą, drewnianą stolarkę okienną,  
a w pięciu klasach wycyklinowano 
i pomalowano parkiety. Zupełnie 
nowy wygląd zyskała również Szko-
ła Podstawowa Nr 2 w Domaradzu, 
gdzie poza pomalowaniem dachu, 
budynek docieplono i wykonano na 
nim elewację. Łączny koszt inwesty-
cji przekroczył 320 tysięcy złotych. 
- Nowy rok szkolny uczniowie naszej 
szkoły rozpoczęli w zdecydowanie 
lepszych niż dotychczas  warunkach. 
Staraniem Wójta Gminy pana Jana 
Kędry podczas wakacji przepro-
wadzono wiele prac remontowych, 
które poprawiły estetykę i komfort 
nauki oraz pracy w naszej placów-
ce. Społeczność szkolna Zespołu 

Szkół w Golcowej serdecznie dzię-
kuje Panu Wójtowi za przyznanie 
środków finansowych i organiza-
cję  tych prac. Zmiany niewątpli-
wie wpłyną na to, że nasi ucznio-
wie chętniej będą spędzać czas  
w szkole oraz efektywniej praco-
wać – stwierdziła Maria Gacek 
– Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1  
w Golcowej.

Zmieniło się także otoczenie 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Do-
maradzu. Od początku września 
dzieci oraz dorośli mogą skorzy-
stać z placu zabaw oraz siłowni 
na wolnym powietrzu. Na placu 
zabaw znalazła się m.in. biedronka 
ze ścianką wspinaczkową i zjeż-
dżalnią, a także pająk do wspina-
czek, huśtawki czy zestawy spraw-
nościowe z drążkami i drabinkami. 
Plac zabaw kosztował łącznie 240 
tysięcy złotych, z czego 70 tysięcy 
stanowiło dofinansowanie z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki w ra-
mach Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej. – Każdy z wykonanych 
remontów przyczynił się do popra-
wy estetyki, funkcjonalności oraz 

Efekty widoczne gołym okiem

energooszczędności placówek. Przy Szkole Podstawowej 
Nr 1 w Domaradzu powstał też plac zabaw. W ten sposób 
już praktycznie przy każdej szkole mamy miejsca, gdzie 
maluchy mogą bezpiecznie wyhasać się do woli na wol-
nym powietrzu. Mam nadzieję, że z siłowni skorzystają 
również starsi mieszkańcy naszej gminy – podsumował 
Jan Kędra – Wójt Gminy Domaradz.

Elżbieta Boroń, fot. T. Bober

Plac zabaw przy SP Nr 1 w Domaradzu
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Gminna Biblioteka Publiczna w Ha-
czowiewraz  z Filiami bibliotecznymi bierze 
udział w projekcie „Mała książka - wielki 
człowiek”. Przedsięwzięcie skierowane jest 
do najmłodszych dzieci i ich rodziców.

Pierwowzorem projektu był brytyj-
ski „Bookstart”, którego zadaniem było 
umożliwienie rodzicom niemowląt dostępu 
do bezpłatnych i dostosowanych do wieku 
dziecka książek. Jednym z głównych zadań 
projektu stało się zachęcenie rodzin, aby jak 
najwcześniej, czytały swoim dzieciom bądź 
opowiadały im historie, które miały rozwi-
jać u maluszków zdolności poznawcze czy 
też uczyły rymowanek i piosenek wspoma-
gających mowę. Polska kampania społeczna 
„Mała książka - wielki człowiek” ma za za-
danie przypominać o korzyściach wynika-
jących ze wspólnego, rodzinnego czytania 
już od pierwszych miesięcy życia dziecka. 
Stanowi ona kontynuację akcji „Książką 
połączeni”, w ramach której młodzi rodzice 
na oddziałach położniczych otrzymują „wy-
prawki czytelnicze”. – Projekt zachęca do 
rodzinnego czytania. Chodzi o to, że poprzez 
czytanie maluszkowi można wpływać na 
jego przyszłość i pomóc mu osiągnąć suk-
ces. Wspólne czytanie sprawia, że nie tylko 

jest się bliżej dziecka, ale też w ten sposób 
wspomaga się u malucha czytanie ze zro-
zumieniem, tak istotne w życiu szkolnym, 
a później w świecie dorosłych. W dzisiej-
szych czasach obserwuje się bardzo nie-
pokojący trend – dziecko czyta, ale nie-
kiedy nie jest w stanie zgłębić kontekstu 
i zrozumieć tego, co właśnie przeczytało. 
To powoduje problemy nie tylko na lek-
cjach przedmiotów humanistycznych, ale 
też i ścisłych. Wynika to z faktu, że dzieci 
mniej czytają. Jednak już jakiś czas, w na-
szej bibliotece, daje się zauważyć niezwy-
kle pozytywny trend – rodzice przychodzą 
do biblioteki z malutkimi dziećmi. Dlate-
go postanowiłyśmy wziąć udział w pro-
jekcie, by wykorzystać zarówno potencjał 
tych rodziców jak i maluszków. Taką pasję 
do czytania i miłość do książek najszyb-
ciej można zaszczepić u małych dzieci. Im 
szybciej, tym lepiej. Poza tym udowodnio-

no, że wspólne czytanie nie tylko łączy i sca-
la rodzinę wytwarzając atmosferę bliskości, 
ale też pomaga dziecku szybciej odnaleźć 
się w środowisku szkolnym, lepiej się uczy 
i szybciej zdobywa przyjaciół – wyjaśniała 
Grażyna Serafin – Dyrektor Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Haczowie.

W ramach projektu dla małego czy-
telnika przygotowana została książeczka 
„Pierwsze wiersze dla…”. Przepięknie zilu-
strowana publikacja zawiera wiersze m.in. 
Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Wandy 
Chotomskiej czy Joanny Papuzińskiej. Pod-
czas odwiedzin biblioteki dziecko, oprócz 
wspomnianej książki, otrzyma też Kartę 
Małego Czytelnika do zbierania bibliotecz-
nych naklejek. Podczas kolejnej wizyty  
w bibliotece zakończonej wypożyczeniem 
przynajmniej jednej książki z księgozbio-
ru dziecięcego, dziecko otrzyma naklejkę 
do Karty, a po uzyskaniu dziesięciu zosta-
nie uhonorowany imiennym dyplomem 
potwierdzającym jego czytelnicze zainte-
resowania. Dla rodziców przygotowano  
w prezencie broszurę informacyjną „Książ-
ką połączeni, czyli o roli czytania w życiu 
dziecka”. Elżbieta Boroń 

Czytanie dziecku równa się dobry start w przyszłość

Do gminy Domaradz trafiły dwa samochody strażackie. Lek-
ki samochód pożarniczy GLM Mitsubishi L200 włączony został do 
taboru Ochotniczej Straży Pożarnej w Baryczy, zaś średni samo-
chód bojowy Star 266 trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Do-
maradzu „Porębach”.

Zakup obydwu samochodów, w kwocie około 135 tysięcy 
złotych, pokryty został z kasy gminnej. – Obydwa samochody zaku-
pione zostały na prośbę druhów strażaków z Baryczy oraz Domara-
dza „Poręby”. Zastąpiły one zużyte i nie nadające się już do dalszej 
eksploatacji samochody. Zakupione wozy przystosowane są do róż-
nych potrzeb obu jednostek i mają zróżnicowane warunki technicz-
ne, jednak ich zadaniem będzie służba lokalnej społeczności. Jestem 
pewien, że nowy sprzęt w znaczny sposób usprawni i ułatwi pracę 
naszych druhów strażaków – stwierdził Jan Kędra – Wójt gminy 
Domaradz.

Nowe samochody dla Baryczy i Domaradza

Czteroletni lekki samochód pożarniczy GLM Mitsubishi 
L200 zastąpił wiekowego i skorodowanego Land Rovera, któ-
ry do tej pory służył jednostce w Baryczy. Samochód ma napęd 
4x4 i silnik o mocy 136 koni. Do jednostki na „Porębach” trafił 
średni samochód bojowy karosowany na podwoziu Stara 266. 
Posiada zbiornik na wodę o pojemności 2200 l oraz na środek 
pianotwórczy o pojemności 200 l. Wyposażony jest też m.in.  
w działko wodne, maszt oświetleniowy i linię szybkiego natar-
cia. Posiada napęd 6x6, co pozwoli mu skutecznie poruszać się  
w trudno dostępnych terenach, również zimą. Star zastąpił wy-
służonego, czterdziestoletniego Jelcza.

Elżbieta Boroń, fot. Tomasz Bober

... i dla OSP w Baryczy

Nowy samochód dla OSP w Domaradzu „Porębach” ...
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Drużyna dziewcząt Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej z Jabłonicy Polskiej została 
mistrzem województwa podkarpackiego.  
VI Wojewódzkie Zawody Sportowo-Po-
żarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 
odbyły się w Krzeszowie (powiat niżański). 
Startowało 47 ekip, 24 męskich i 23 żeńskie.

Rywalizowano w trzech konkuren-
cjach: sztafecie pożarniczej 7x50 metrów 
z przeszkodami, musztrze oraz ćwicze-
niu bojowym. Drużyna żeńska z Jabłonicy 
uzyskała najlepszy czas w sztafecie, zaś  
w „bojówce” uplasowała się na drugim 
miejscu. Rezultaty z poszczególnych konku-
rencji zapewniły reprezentantkom powiatu 
brzozowskiego tytuł mistrzyń Podkarpacia  
w klasyfikacji generalnej. - To pierwsze tak 
spektakularne osiągnięcie naszych dziew-

czyn w skali województwa. Przede wszyst-
kim znakomicie rozpoczęliśmy zawody. Już 
bowiem pierwsza konkurencja zapewniła 
nam pozycję lidera, którą później potrafi-
liśmy obronić. Cieszymy się, bo w ten spo-
sób potwierdziliśmy naszą przynależność 
do wojewódzkiej czołówki, wypracowaną  
w przeszłości przede wszystkim przez dru-
żyny męskie. Teraz do sukcesów nawiązały 
dziewczyny, zatem z jednej strony utrzy-
mujemy się jako OSP w Jabłonicy Polskiej 
wśród najlepszych wojewódzkich zespołów,  
a z drugiej rozpoczęliśmy nowy rozdział, ten 
z sukcesami drużyny dziewcząt. Gratuluje-
my i czekamy na kolejne czołowe lokaty na 
szczeblu wojewódzkim. Co do występu dru-
żyny męskiej, to tym razem trochę nie po-
szło, ale 7 lokatę też należy szanować. Ogól-

nie, jako Ochotnicza Straż 
Pożarna zaprezentowaliśmy 
się pozytywnie - powiedział 
Zbigniew Józefczyk - Prezes 
OSP w Jabłonicy Polskiej.  
Ze statystycznego obowiązku 
dodajmy, że musztrę na za-
wodach najlepiej wykonały: 
Kobieca Drużyna Pożarnicza 
z Połomi pow. strzyżowski i 
OSP Marki pow. łańcucki.

Po rozegraniu wszyst-
kich konkurencji klasyfikacja koń-
cowa przedstawiała się następująco:  
w grupie „C” kobiecych drużyn pożar-
niczych: 1 miejsce - Kobieca Druży-
na Pożarnicza  Jabłonica Polska pow. 
brzozowski – 110,57 pkt., 2 miejsce 
- KDP Stare Oleszyce pow. lubaczow-
ski – 112,33 pkt., 3 miejsce - KDP No-
wosielec pow. niżański – 113,88 pkt. 
W grupie „A” OSP: 1 miejsce - OSP 
Bystrowice pow. jarosławski – 89,72 
pkt., 2 miejsce - OSP Stare Oleszyce 
pow. lubaczowski – 95,70 pkt., 3 miej-
sce - OSP Bolestraszyce pow. przemy-
ski – 97,91 pkt.

KDP Jabłonica Polska repre-
zentowały zawodniczki: Magdalena 
Jakubowicz, Wiktoria Krzysik, Jo-

Mistrzynie województwa

anna Stapińska, Angela Wilusz, Magdalena 
Kaczkowska, Karina Zywar, Aleksandra Kacz-
kowska, Gabriela Krzysik, Karolina Rajchel. 
Drużyna męska wystąpiła w składzie:  Kamil 
Żychowski, Szymon Błaż, Gabriel Żółkoś, Ja-
kub Błaż, Łukasz Wojnar, Robert Sieniawski, 
Dariusz Rymarz, Damian Stapiński, Kamil Jó-
zefczyk. - Dziękujemy wszystkim wspierającym 
nasze działania: Wójtowi Gminy Haczów Sta-
nisławowi Jakielowi, Staroście Brzozowskiemu 
Zygmuntowi Błażowi, Wicestaroście Januszowi 
Dragule, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Koła-
czyce Arturowi Paczkowskiemu, firmie Krusz-
pol Gruszka & Podkul, Spółce Leśnej w Ja-
błonicy Polskiej - zaznaczył Prezes Zbigniew 
Józefczyk.

Na przełomie sierpnia i września mło-
dzieżowe drużyny OSP z Jabłonicy Polskiej 
uczestniczyły w Ogólnopolskich Zawodach 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF 
Konin - Licheń Stary 2018. Drużyna Miesza-
na MDP Chłopców zajęła w klasyfikacji gene-
ralnej 7 miejsce. Skład OSP Jabłonica Polska: 
Wiktor Fic, Aleksandra Sieniawska, Gabriel 
Matusz, Ewelina Cwynar, Maciej Najbar, 
Aleksandra Włodarz, Miłosz Folcik, Malwina 
Prajsnar, Przemysław Włodarz, Karol Prach. 
Opiekunami drużyny byli Łukasz Wojnar i Ka-
rol Śnieżek.

Sebastian Czech

OSP Jabłonka w monografii
Na rynku wydawniczym ukazała się kolejna monografia au-
torstwa Roberta Ostrowskiego Ochotnicza Straż Pożarna  
w Jabłonce. Zarys dziejów 1951–2018, która  ukazuje dzieje 
jednostki pożarniczej w Jabłonce w ujęciu chronologicznym od 
momentu jej założenia do czasów współczesnych. Monografia 
ta prezentuje dokonania strażaków z tej wsi na niwie pożarni-
czej, a nadto w sferze kulturalnej i samorządowej. Jej walorem 
jest przede wszystkim to, iż ukazuje dokonania „zwykłych” 
ludzi, którzy poprzez możliwość działania w stowarzyszeniu 
pożarniczym realizują się w działalności społecznej, współ-

tworząc społeczeństwo obywatelskie. 
Rozprawa ta została wzbogacona liczny-
mi zdjęciami, które stanowią znakomite 
uzupełnienie tekstu. Co godne podkreśle-
nia w pracę nad publikacją zaangażowali 
się pasjonaci idei pożarnictwa, jak choćby 
wiceprezes zarządu gminnego ZOSP RP 
w Dydni – Stanisław Pytlowany. Nie bez 
znaczenia jest również fakt, iż recenzji 
dokonał znawca historii pożarnictwa prof. 
nadzw. dr hab. Władysław Tabasz. 

Stanisław Pytlowany
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Tytułowe hasło to tytuł projektu sty-
pendialnego, adresowanego do adeptów gry 
na lirze korbowej, zrealizowanego przez 
lirnika Stanisława Nogaja ze Starej Wsi. 
Przedsięwzięcie zaowocowało warsztatami 

gry, spotkaniami z ciekawymi autorytetami 
gry na tym instrumencie oraz koncertami. 

- Projekt jest nowym działaniem, ale 
w pewnym sensie jest to kontynuacja ubie-
głorocznych działań, kiedy to w Muzeum 
Budownictwa Ludowego w Sanoku otwar-
liśmy chatę ze zrekonstruowaną pracow-
nią lutniczą Stanisława Wyżykowskiego. 
Chcieliśmy, żeby ta pracownia „żyła” i stąd 
zrodził się pomysł, by zorganizować tam 
warsztaty i spotkania dla wielbicieli liry 
korbowej. Jako, że nie mieliśmy żadnych 
środków finansowych na tego typu działal-
ność, postanowiliśmy napisać projekt sty-
pendialny do Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Pomysł został pozytywnie 
oceniony i otrzymałem stypendium na upo-
wszechnianie kultury w dziedzinie animacji 
i edukacji kulturalnej. Najważniejsza w tym 
projekcie była muzyka i nauka gry. Główny 
nacisk położyliśmy na doskonalenie warsz-
tatu gry. Nowe umiejętności mogli zdobyć 
zarówno początkujący jak i ci, którzy już 
od jakiegoś czasu grają na lirze korbowej. 
Warsztaty zostały tak zorganizowane, by 
każdy zdobywając konkretne umiejętności 
mógł przejść na wyższy poziom i podpatrzeć 
różne rodzaje gry. Zajęcia prowadziłem 
wspólnie z zawodowymi muzykami - Macie-
jem Harną z Sanoka i Maciejem Cierlińskim 
z Warszawy. Każdy z nas ma wypracowane 
inne, autorskie style gry na lirze korbowej. 
To dało uczestnikom warsztatów nie tylko 
możliwość nauczenia się nowych rzeczy, ale 

też impuls do samodziel-
nego eksperymentowania  
i wyznaczania swojego 
własnego stylu gry – wyja-
śniał Stanisław Nogaj.

Oprócz warsztatów, w ramach 
projektu, zorganizowano również cie-
kawe spotkania autorskie. Zaproszono 
na nie nestora liry korbowej Stanisła-
wa Wyżykowskiego a także  lirnika  
i zbieracza pieśni Piotra Wawrzkiewi-
cza. Zorganizowano również koncerty 
w których udział wzięli zarówno sami 
wykładowcy jak i uczestnicy warsz-
tatów. – Projektem tym chcieliśmy 
wskrzesić także tradycję wędrowania 
lirników z lirą, pieśnią. Stąd też można 
nas było spotkać na Rynku w skansenie 
lub innych miejscach, gdzie nasi lir-
nicy śpiewali pieśni lub grali muzykę. 
Udało nam się również zorganizować 
potańcówki przy lirach, które wyszły 

„Lira korbowa - reaktywacja 
rzemiosła, muzyki, tradycji”

niesamowicie. Ogromnie się cieszę, również 
z dwóch faktów, które stały się skutkiem tego 
przedsięwzięcia - zrekonstruowana pracow-
nia Stanisława Wyżykowskiego stała się miej-
scem „żywym”, gdzie ludzie się spotykają, 
muzykują, grają, a także z tego, że warsztaty 
zaowocowały integracją naszego środowiska 

lirniczego. Udało nam się nawet wy-
pracować wspólny repertuar, który 
można będzie zagrać przy różnych 
okazjach – mówił Stanisław Nogaj.

Projekt zaowocował też po-
pularyzacją liry korbowej i samej 
tradycji lirniczej. Zorganizowane 
spotkania z dziećmi i młodzieżą 

pozwoliły przybliżyć im ten instrument, jego 
historię i możliwości muzyczne. Uczestni-
cy warsztatów mieli też okazję uczestniczyć  
w koncertach lirniczych np. kwintetu „Ar-
tisena” Joachima Mencla czy zespołu „Wi-
dymo”, a sami dali pokaz gry na festiwalu 
„Góry kultury” oraz na „Festiwalu Ikon”  
w Sanoku. – Ogromnie się cieszę, że mój pro-
jekt stypendialny cieszył się takim zaintereso-
waniem. Na każdych warsztatach, w trzech 
równoległych grupach warsztatowych, mie-
liśmy od 9 do 15 uczestników, także z zagra-
nicy. Po tych spotkaniach widać też rozwój 
uczestników – z jednej strony udoskonale-
nie warsztatu gry na lirze, a z drugiej inte-
gracja tej społeczności. Już teraz wiem, że 
próbują się spotykać i wspólnie coś tworzyć  
np. w Krakowie. Te warsztaty stały się więc 
takim impulsem do szerszego działania i mo-
tywacji do grania  – podsumował Stanisław 
Nogaj.

Na zakończenie projektu zaplanowano 
koncert, który odbędzie się 20 października  
o godz. 19.00 w sanockiej Galerii BWA. Lir-
nicy zaprezentują tam lirę w szerokim kon-
tekście – od pieśni dziadowskiej, przez muzy-
kę dawną oraz do tańca po utwory autorskie 
na lirę i muzykę modyfikowaną elektronicz-
nie. Będzie to prezentacja ukazującą wszech-
stronność liry korbowej i jej zastosowanie  
w praktycznie każdym rodzaju muzyki.

Elżbieta Boroń, fot. Stanisław Nogaj
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Tegoroczne wakacje  
w Fundacji Pomocy Dzie-
ciom to bardzo intensywny 
czas. Dzieci, które nie wy-
jechały na letni wypoczynek 
uczestniczyły w wielu atrak-

cjach. Zajęcia były na tyle róż-
norodne, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Po raz kolejny odbyły się warsztaty 
związane ze zdrowym żywieniem. Uczestnicy 
tworzyli piramidy żywności, które doskonale 
pokazały, jak należy się odżywiać. Zorgani-
zowano też spotkanie z dietetykiem dla rodzi-
ców, by doradzić im, jak mogą urozmaicić die-
tę swoich dzieci. Zwrócono też uwagę na rolę 
snu w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzie-
ży. Na spotkaniu z pielęgniarką podopieczni 
dowiedzieli się, czym są choroby cywilizacyj-
ne. Uczestnicy warsztatów mogli w praktyce 
wypróbować swoją wiedzę. Wraz z rodzica-
mi przygotowali pyszne posiłki, na przykład 
domowe nachosy, tortille z kurczakiem czy 
chipsy warzywne. Nie zabrakło też słodkich 
przekąsek: pancaków z bananami, ciasteczek 
marchewkowych z musli, knedli z morelami.

Wszyscy doskonale wiemy, że nie wy-
starczy odpowiednia dieta, by prowadzić 
zdrowy styl życia. Dlatego też Fundacja przy-
gotowała różnorodne zajęcia spor-
towe, odbywające się na świeżym 
powietrzu. Dzieci mogły spróbo-
wać swoich sił w nordic walking, 
koszykówce, biegach czy piłce 
nożnej. Wraz z wolontariuszami 
wybrały się również na spacer po 
ścieżce dydaktyczno-przyrodni-
czej. A w trakcie zajęć tanecznych 
uczyły się podstawowych kroków 
różnych tańców. Był to też świetny 
sposób na pozbycie się negatyw-
nych emocji.

Dodatkowo mieli okazję za-
poznać się z podstawami kosmety-
ki naturalnej. Zajęcia odbyły się w magicznym 
i wyjątkowym miejscu – w pracowni p. Iwony 

Pohitonow – Folfas w Turzym Polu. Dzieci na 
łące zbierały różne rośliny i uczyły się rozpo-
znawać zioła, z których samodzielnie wyko-
nywały kosmetyki. Pod okiem prowadzącej 
powstał balsam ogrodnika na bazie maceratu  
z żywokostu, a także nawilżająca pomadka 
czekoladowo – pomarańczowa. Zajęcia te cie-
szyły się ogromnym zainteresowaniem.

Uczestnicy mogli też doskona-
lić umiejętności aktorskie. W czasie 
warsztatów teatralno - muzycznych 
przygotowali przedstawienie oparte na 
minidramacie Siostry i bracia Gertru-
dy Stein. Młodsza grupa wykonywała 
zespołowo utwory Juliana Tuwima. Te 
zajęcia były doskonałą okazją do nauki 
wyrażania uczuć i emocji. Do-
datkowo odbyło się spotkanie 
z fotografem, na którym dzieci 
otrzymały wiele wskazówek, 
jak wykonać dobre zdjęcie. 
Mogły też popracować z pro-
fesjonalnym sprzętem. Efek-
tem są niesamowite zdjęcia  
z prób przedstawienia, dosko-
nale oddające emocje. Oczy-
wiście inscenizacja nie mogła 
odbyć się bez odpowiedniej 
scenografii, która także została 

przygotowana w trakcie warsztatów. 
Dzieci stworzyły również wspaniałe 
kukiełki z drewnianych łyżek oraz ko-
lorowych guzików, wstążek i filcu.

Z inicjatywy uczestników Aka-
demii Kreatywnego Rozwoju odby-
ły się zajęcia plastyczne, na których 
tworzyły różnokształtne figurki z cu-
krowej masy plastycznej. Powstawały 
barwne gwiazdki, serduszka i emoti-
konki, które przekażemy jako drobne 
upominki dla podopiecznych fundacji.    

W ramach pracowni rozwoju 
wolontariatu odbyło się kilka spotkań, 
na których młodzież trenowała komu-
nikację interpersonalną. Uczestnicy 
określali też swoje mocne strony. Za-
stanawiali się nad tym, w jakich miej-
scach i środowiskach mogą bezintere-
sownie nieść swoją pomoc. Dzielili się 
również motywacjami, które skłoniły 
ich do bycia wolontariuszem. Poja-
wił się także pomysł organizowania 
międzynarodowych wymian wolon-

Podsumowanie wakacji 
w Fundacji Pomocy Dzieciom

tariuszy. Pomocna była w tym przypadku 
wizyta Rico i Priyansha, członków sto-
warzyszenia AIESEC, którzy przybliżyli 
dzieciom kulturę Indii i Chin. 

Uczestnicy z radością brali udział 
w proponowanych im zajęciach. W czasie 
wakacji zawarły wiele nowych znajomo-
ści, które być może przerodzą się w długo-

letnie przyjaźnie. Choć czas letniego wy-
poczynku dobiegł końca, to Fundacja nie 
zaprzestaje działań. Od września rozpoczy-
na kolejne działania, a dzieci i młodzież już 
nie mogą się ich doczekać.

Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom wakacyjnych działań – dzieciom, 
rodzicom, instruktorom, wolontariuszom 
za poświęcony czas i ogromne zaangażo-
wanie. 

Powyższe działania realizowane 
były w ramach projektów: Twórcze Wa-
kacje dofinansowanego przez Burmistrza 
Brzozowa; Projekt Zdrowie dofinansowa-
nego ze środków Powiatu Brzozowskiego 
oraz „Młodzież na 5+” dofinansowanego 
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich.

Beata Szostak, fot. Weronika Pietrasz 
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Drodzy Bracia i Siostry,
Nazywam się  s. Rozalia Oleniacz i jestem ze 

Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła. Uro-
dziłam sie w Brzozowie. To już piaty rok jak pracuję 
na misjach w Kamerunie na wschodzie w dżungli 
tropikalnej w Nguelemenduka. Ludzie żyją tutaj  
w wielkiej, a nawet skrajnej biedzie. W tym regio-
nie nie ma światła, drogi są w bardzo złym stanie,  
a w porze  suchej nie ma przejazdu na zakupy do 
większego miasta - do najbliższego mamy ponad 70 
km.

Z łaski Bożej dane mi jest pracować tutaj  
z 200 dziećmi z Oratorium św. Michała Archanioła  
i  z grupą  ok. 100 młodzieży. Wiele z nich to sieroty, 
ale większość to „sieroty”, których rodzice żyją, ale 
nie zajmują się nimi. Pewnego dnia miałam taką sy-
tuację: przyszedł chłopak i poprosił mnie o pomoc 
finansową. Widziałam go już kilka dni wcześniej, 
bo przychodził do Oratorium, ale nie bardzo sie nim 

zainteresowałam, gdyż nie prosił o pomoc w szko-
le, ale o pieniądze na mieszkanie i wyżywienie. Nie 
była to sytuacja odosobniona, ponieważ przychodzi 
tutaj bardzo dużo dzieci i młodzieży, którzy ciągle 
o coś proszą. Na drugi dzień  zauważyłam go jak 
od rana pracował przy Oratorium - maczetą wyci-
nał trawę. Zapytałam - co ty tu robisz i dlaczego 
pracujesz jak Cię o to nie prosiłam? Odpowiedział 
- Siostro, ja muszę pomóc mojemu rodzeństwu. 
Jestem najstarszy, a jest nas sześcioro. Wynajmu-
jemy pokój u jednej pani, która chce nas z niego 
wyrzucić, bo już 2 miesiące jak nie zapłaciłem jej 
za mieszkanie. Spojrzałam na niego - był niskiego 
wzrostu i bardzo wychudzony. Wyglądał na ucznia 
szkoły podstawowej. Zapytałam gdzie są jego ro-
dzice. To pytanie wzruszyło go, z oczu zaczęły mu 
płynąć łzy. Szlochając odpowiedział: Mój ojciec 
siedzi w wiezieniu, miał wypadek; jadąc na moto-
rze zabił człowieka. A matka? zapytałam. Mama - 
nie wiemy co sie z nią stało. Już jakiś czas jak nas 
zostawiła samych i odeszła, ale nikt nie wie gdzie. 

Mam babcię - to ona sie nami opie-
kowała, ale ona już nie daje rady, 
jest ciężko chora. Rozumie Siostra, 
szlochając kontynuował; teraz ja 
jako najstarszy muszę pomóc moje-
mu rodzeństwu i przyszedłem tu od 
rana pracować. Proszę, aby siostra 
pozwoliła mi zarobić na zapłacenie 
tego naszego pokoju. Nakarmiłam 
go i dałam mu potrzebne pieniądze. 
Po czym nieśmiało zapytał - A czy 
mogę przyprowadzić moje rodzeń-
stwo do Oratorium. Zgodziłam się  
i jeszcze tego samego dnia przy-
szedł z nimi i do końca załatwił 
sprawy, by wszystkie informacje 
o dzieciach zostały skrzętnie zapi-
sane w dokumentacji. Upewnił się 
też, że wszystko zostało załatwio-
ne. To wydarzenie bardzo mnie 
wzruszyło. Byłam pełna podziwu 
dla tego chłopaka, ile w nim siły do 
walki o przetrwanie. On nie myślał 
o sobie, sam wygłodniały, w podar-
tym ubraniu przyszedł pracować,  
a nie żebrać. Podobnych przypad-
ków na co dzień spotykam wiele 
- dzieci troszczą sie o dzieci, by 
miały co jeść, by mogły chodzić 
do szkoły, gdy są chore przypro-
wadzają by leczyć. To dla takich 
dzieci i młodzieży, które są głodne, 
a nawet nie zawsze  mają możli-
wość zjedzenia raz dziennie, przy-
gotowujemy posiłki, by 
przynajmniej kilka razy  
w tygodniu mogły go spo-
żyć normalnie. W naszym 
Oratorium oprócz jedze-
nia, staramy się im pomoc 
w edukacji oraz odkrywać 
ich talenty. To dla nich or-
ganizujemy różne zajęcia 
manualne. Wielkim zainte-
resowaniem cieszy się na-
uka szycia, produkcja mio-

Apel o pomoc na misje w Kamerunie

teł z liści palmowych, wyrabianie oleju  
z palm oleistych oraz różne wyroby i za-
bawki z drzewa bambusowego. Dzieci  
i młodzież bardzo lubią zajęcia muzycz-
ne i plastyczne. Do prowadzenia tych 
zajęć  zatrudniani są animatorzy. Wzru-
szające jest też kiedy małe dzieci przy-
chodzą z maczetami, czasem większymi 
od nich i proszą, by mogły zapracować 
na pobyt swojego rodzeństwa.   

Dla chętnych przyjść nam z po-
mocą proponujemy adopcje serca, tak 
aby móc opłacać szkołę lub dożywianie 
w Oratorium dla dzieci i młodzieży. Pro-
simy o kontakt w tej sprawie do siostry 
Eligii Opiłowskiej, referentki misyjnej 
Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archa-
nioła
s. Eligia Opiłowska  
ul. Bolesława Śmiałego 37  
02- 496 Warszawa
Tel.  +48 797 907 061; 
e-mail: misje@michalitki.pl
Konto Adopcji Serca - wpłaty w złotów-
kach  (z dopiskiem na misje s. Rozalii)
Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Ar-
chanioła
ul. Ks. Markiewicza 22
38-430 Miejsce Piastowe
Bank Pekao SA
Nr konta: 68 1240 5703 1111 0010 2644 
3624 

S. Rozalia Oleniacz, michalitka z czarnego lądu 
we wschodnim Kamerunie
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Tegoroczna edycja projektu sportowe-
go „Izdebki Sport ON” 2018, realizowanego 
podczas całych wakacji na Orliku w Izdeb-
kach i Siedliskach, poświęcona była obcho-
dom 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości.  W 6 turniejach rozgrywa-
nych w piłce nożnej, siatkówce oraz tenisie 
ziemnym wzięło udział ponad 200 zawodni-
ków, dzieci i dorosłych. 

Projekt dofinansowany z programu 
„Działaj lokalnie”, odbywał się pod pa-
tronatem Programu Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego – „Niepodległa”, 
Gminy Nozdrzec oraz Starostwa Powiatowe-
go w Brzozowie. Na nudę nie można było 
narzekać.

Orlik w Izdebkach tętnił życiem przez 
całe wakacje. Dzieci, młodzież oraz doro-
śli mogli korzystać z zajęć ruchowych oraz 
wziąć udział w 6 turniejach sportowych. Każ-
dy mógł wybrać dyscyplinę, w której czuł się 
najlepiej i spróbować swoich sił w sporto-
wej rywalizacji. Turnieje rozgrywano w pił-
ce nożnej, siatkówce oraz tenisie ziemnym  
w podziale na odpowiednie kategorie wie-
kowe oraz płeć. W zawodach wzięli udział 
mieszkańcy 4 powiatów – brzozowskiego, 
rzeszowskiego, sanockiego i strzyżowskie-
go, a także osoby z innych terenów Polski, 
przebywający na wakacjach. 

20 lipca rozegrano „Niepodległa Or-
lik OPEN” - pierwszy turniej tenisa ziemne-
go (kat. mężczyźni) z letniej serii „Izdebki 
Sport ON”. Pogoda nam nie sprzyjała. Rzę-
sisty deszcz dwukrotnie próbował przerwać 
nam rozgrywki, jednak zawodnicy pokazali 
niezwykły hart ducha i wolę walki. Deszcz 
nie był im straszny. Na korcie oglądaliśmy 
piękne volleye, smecze, asy serwisowe i inne 
zagrania cieszące oczy. 
Na podium stanęli:
1. Arkadiusz Ankowski
2. Marcin Pietryka
3. Michał Pilszak

W sobotę, 4 sierpnia, odbyły się im-
ponujące zmagania piłkarskie pt. „Gramy 
dla Niepodległej”. W turnieju wzięło udział  

8 drużyn z kilku ościennych gmin. To 
niezwykle budujące, że w patriotycz-
nych rozgrywkach sportowych, do Izde-
bek zjechało ponad 85 piłkarzy. Upalna 
pogoda nie była dla nich żadną prze-
szkodą. Mimo wymagających warun-
ków zawodnicy grali do ostatniej piłki, 
z pełnym zaangażowaniem. Każdy mecz 
to była prawdziwa walka. Najlepszą dru-
żyną rozgrywek został miejscowy team 
– „Iwoniczanka Izdebki”, drugie miejsce 
zajęli – „Humnisie”, a na trzeciej lokacie 
uplasowali się „Wolni Strzelcy”.

To był sportowy weekend, gdyż 
już następnego dnia, w niedzielę, 5 sierp-
nia, na Orliku oglądaliśmy prawdziwą 
ucztę dla kibiców siatkówki. W turnieju 
„Niepodległa Orlik Cup” rywalizowało 6 
drużyn, blisko 50 siatkarzy. Pogoda była 
nieco kapryśna, przez co w fazie pucha-
rowej mecze rozgrywaliśmy na sali gim-
nastycznej. By odbudować siły, każda 

Sportowe zmagania na stulecie niepodległości 
drużyna otrzymała posiłek regeneracyjny 
od jednego z naszych darczyńców. A co 
mogliśmy oglądać? Tempo podkręcali i ra-
czyli nas wspaniałymi zagraniami przede 
wszystkim zwycięzcy turnieju – druży-
na Black Team Bachórz. Reszta dzielnie 
walczyła, również prezentując wysoki po-
ziom. Na kolejnych miejscach uplasowali 
się – Drink team Blizne i FC nie zginamy 
kolan Humniska. Dla wszystkich była to 
doskonała okazja do podpatrzenia nowych 
zagrań, wymiany doświadczeń i nawiąza-
nia nowych znajomości.

9 sierpnia, rozegraliśmy kolejny 
turniej z serii „Izdebki Sport ON”. Tym 
razem rywalizowali chłopcy w tenisie 
ziemnym. Całym rozgrywkom towarzy-
szył uśmiech i dobra zabawa. Wyniki 
przedstawiają się następująco: 
1. Dawid Owsiany 
2. Jakub Koczarga
3. Sebastian Ogrodnik
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Józef Baran
Organizator i koordynator projektu 

„Izdebki Sport ON”

Tenis to w naszej Gminie wciąż niszowa 
dyscyplina. Mamy nadzieję, że te rozgrywki 
przyczynią się do zwiększenia aktywności na 
naszym korcie i jego popularyzacji. Do dyspo-
zycji na samym Orliku w Izdebkach jest 6 ra-
kiet i kilkanaście piłeczek do tenisa. Zaprasza-
my wszystkich do korzystania i spróbowania 
swoich sił w tej pięknej dyscyplinie.

We wtorek, 14 sierpnia, swoje mocne 
strony mogła sprawdzić w tenisie ziemnym 
płeć piękna. Kilka dziewcząt dzielnie rywali-
zowało ze sobą, jak również z pogodą (ostre, 
oślepiające słońce). Na korcie dominowały 
volleye, drop shoty i inne zagrania cieszące 
oczy kibiców, a same mecze były bardzo zacię-
te. Podium przedstawiało się następująco: 
1. Aleksandra Hadam
2. Natalia Szerszeń
3. Patrycja Zubel. 

19 sierpnia, na obiekcie w Izdebkach 
do rywalizacji w piłce nożnej stanęli zawodni-
cy po 30 roku życia. Mecze były grane w tak 
szybkim tempie, że zebrana młodzież przecie-
rała oczy ze zdumienia. Zawody przebiegały  
w miłej, przyjaznej i rodzinnej atmosferze. 
Całe rozgrywki zdominowali zawodnicy Iwo-
niczanka Izdebki, na drugim miejscu podium 
stanęli piłkarze Parnas Stara Wieś, a na najniż-
szym stopniu podium uplasował się zespół Old 
Boys Blizne. 

Dziękuję wszystkim uczestnikom 
za aktywny udział, hektolitry potu wylane  
w czasie zmagań sportowych i dobrą zabawę 
podczas całego projektu „Izdebki Sport ON” 

2018. Gorące słowa podziękowania 
należą się także naszym sponsorom, 
europarlamentarzystom i parlamen-
tarzystom z naszego regionu: Euro-
posłance Elżbiecie Łukacijewskiej, 
Europosłowi Stanisławowi Ożo-
gowi, Posłom na Sejm RP Joannie 
Frydrych, Bogdanowi Rzońcy, Woj-
ciechowi Bakunowi oraz Mieczysła-
wowi Kasprzakowi. Dzięki ofiarno-
ści sponsorów uczestnicy turniejów 
otrzymywali puchary, pamiątkowe 
dyplomy, nagrody rzeczowe oraz po-
częstunek. 

Dziękujemy wszystkim raz 
jeszcze i do zobaczenia na kolejnych 
imprezach na Orliku. 

Po raz kolejny zawodami inaugu-
rującymi Kalendarz Powiatowych Szkol-
nych Imprez Sportowych były Indywi-
dualne Mistrzostwa Powiatu w lekkiej 
atletyce, które w dniach 20 i 21 wrze-
śnia odbyły się na obiektach Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzozo-
wie. W dwudniowych zmaganiach wzię-
ło udział blisko 500 zawodników z kilku-
dziesięciu szkół powiatu brzozowskiego.

W pierwszym dniu do walki  
o medale i tytuły mistrzów powiatu 
przystąpili uczniowie w ramach Igrzysk 
Dzieci. Zawody stały na bardzo dobrym 
poziomie, czego efektem były dwa re-
kordy powiatu. Autorem pierwszego 
była Wiktoria Hakawczyn z SP Nr 1  

w Domaradzu, która na dystansie 600 m uzy-
skała czas 1:54,59. Rekordowe osiągnięcie to 
również rezultat Jakuba Pilawskiego z SP Nr 1 
w Brzozowie, który 1000 m przebiegł w cza-
sie 3:11,96 i poprzedni rekord w tej kategorii 
wiekowej poprawił o ponad 3 sekundy. W in-
nych konkurencjach złotymi medalistami zo-
stali: Emilia Misztak i Mirosław Irzyk (oboje 
SP Grabownica) w rzucie piłeczką palantową, 
Nikola Pelczarska (SP Trześniów) i Krystian 
Kucharski (SP Nr 1 Domaradz) w biegu na 60 
m oraz Izabela Sawicka (SP Nr 1 Brzozów)  
i Kacper Cierpiak (SP Dydnia) w skoku w dal. 

Dobre warunki pogodowe sprawiły, 
że również podczas drugiego dnia zawodów 
w rywalizacji w kategorii Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej padło kilka znakomitych rezultatów. 

Podobnie jak dzień wcześniej rekordy 
powiatu ustanowili uczniowie na dystan-
sach 600 m i 1000 m. Na tym pierwszym 
wieloletni rekord poprawiła Patrycja 
Chrobak z SP Nr 1 w Brzozowie uzysku-
jąc czas 1:50,93. Z kolei swój najlepszy 
wynik powiatu poprawił Szymon Szmyd 
z SP Nr 1 w Brzozowie, który na dystan-

Wrzesień pod znakiem lekkiej atletyki
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w

wodzie

wódz
armii

Dawida
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sie 1 km uzyskał 2:49.01. Na uwagę za-
sługuje również wyczyn Dominiki Strącel 
z SP w Bliznem, która czasem 13,72s wy-
równała 9-letni rekord powiatu w biegu 
na 100 m.

W pozostałych konkurencjach ty-
tuły mistrzowskie zdobyli: Weronika 
Szelest i Michał Krzysik (kula) - oboje 
SP Niebocko, Natalia Wójcik i Dawid 
Chamulak (oboje oszczep) oraz Jakub 
Kozłowski (100 m) - wszyscy SP Dydnia, 
Julia Stec i Mateusz Syrnik (oboje dysk) 
- SP Barycz. Ponadto złoto wywalczyli: 
Karolina Targowska (SP Grabownica)  
i Norbert Orłowski (SP Nr 1 Przysietnica) 
w biegu na 300 m oraz Karolina Bednar-
czyk (SP Górki) i Łukasz Zając (SP Nr 1 
Domaradz) w skoku w dal. W konkurencji 
sztafet 4x100 m najlepszymi okazały się 
drużyny dziewcząt z Bliznego oraz chłop-
ców z Domaradza.

Po zakończonych zawodach naj-
lepsi sportowcy uhonorowani zostali dy-
plomami i medalami ufundowanym przez 
Starostwo Powiatowe w Brzozowie – or-
ganizatora imprez.

*****
Po eliminacjach powiatowych lekkoatle-

tyczna reprezentacja naszego powiatu udała się 
do Rzeszowa, gdzie 25 i 26 września odbyły się 
Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia w lekkiej 
atletyce. Trzeba tutaj zauważyć, że występ naszej 
kadry był niezwykle udany, a dorobek medalowy 
przeszedł najśmielsze oczekiwania. Już podczas 
pierwszego dnia nasi lekkoatleci zdobyli dwa me-
dale i to obydwa złote. Po triumfie w zawodach 
powiatowych najlepszymi w województwie oka-
zali się Krystian Kucharski w biegu na 60 m i Ja-
kub Pilawski w biegu na 1000 m. 

Jakby tego było mało już kolejnego dnia  
w ramach IMS reprezentacja powiatu brzozow-
skiego dołożyła jeszcze cztery krążki. Srebro 
na 1000 m zdobył Szymon Szmyd oraz sztafe-
ta 4x100m chłopców z Domaradza, a na trze-
cim miejscu uplasowali się Weronika Szelest 
w pchnięciu kulą i Julia Stec w rzucie dyskiem. 
Sześć zdobytych medali to historyczny sukces  
i rewelacyjne osiągnięcie młodych sportowców, 
tym bardziej, że w ścisłej czołówce województwa 
nasi uczniowie zameldowali się jeszcze w kilku 
innych konkurencjach.

*****
Triumfem Zespołu Szkół Lice-

alnych w Ustrzykach Dolnych w ka-
tegorii dziewcząt oraz Zespołu Szkół 
Nr 3 w Sanoku w kategorii chłopców 
zakończyła się Rejonowa Licealiada  
w szkolnej lidze lekkoatletycznej, która 
26 września odbyła się w Brzozowie. 
W zawodach wzięło udział tylko pięć 
szkół ponadgimnazjalnych. Były to: 
ZSL Ustrzyki Dolne, ZS Nr 2 Sanok, 
ZS Nr 3 Sanok oraz brzozowskie - ZSO 
i ZSB. Zawody po raz pierwszy odbyły 
się w nowej formule. Młodzież rywa-
lizowała w biegach na 100 m, 200 m, 
400 m, 800 m, 1500 m, rzucie oszcze-
pem, pchnięciu kulą, skoku w dal oraz 
sztafetach 4x100 m. Zwycięskie ekipy 
po przeliczeniu wyników uzyskały od-
powiednio 711 pkt. i 860 pkt., odebrały 
okazałe puchary i dyplomy, jednocze-
śnie uzyskując przepustkę do udziału 
w finale wojewódzkim, który zostanie 
rozegrany wiosną 2019 roku.

Marek SzerszeńPamiątkowe zdjęcie z Rejonowej Licealiady
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