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- Wychodząc naprzeciw prośbie Jego 
Ekscelencji Najczcigodniejszego Księdza Ada-
ma Szala Arcybiskupa Przemyskiego, wyrażo-
nej w piśmie z dnia 10 stycznia 2017, w którym 
przedłożył prośbę i pragnienia duchowieństwa 
oraz wiernych, Kongregacja Kultu Bożego  
i Dyscypliny Sakramentów na mocy szczegól-
nych uprawnień udzielonych przez Ojca Świę-
tego Franciszka, podnosi Kościół Parafialny 
pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie do 
tytułu i godności Bazyliki Mniejszej, nadając 
wszystkie prawa i przywileje liturgiczne przy-
sługujące mu zgodnie ze zwyczajem - tak brzmi 
Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypli-
ny Sakramentów o nadaniu brzozowskiej para-
fii tytułu Bazyliki Mniejszej podpisany przez 
Kardynała Roberta Saraha, Prefekta Kongrega-
cji, a odczytany przez Biskupa Stanisława Jam-
rozka - Biskupa Pomocniczego Przemyskiego 
podczas uroczystej mszy świętej odprawionej 
21 października z okazji wyniesienia brzozow-
skiej świątyni do rangi Bazyliki Mniejszej pod 
przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego  
w Polsce Arcybiskupa Salvatore Pennacchio 
oraz udziałem kilkudziesięciu kapłanów z Me-
tropolitą Przemyskim Arcybiskupem Adamem 
Szalem, Arcybiskupem Seniorem Archidiecezji 
Przemyskiej Józefem Michalikiem i Probosz-
czem parafii w Brzozowie Księdzem Prałatem 
Franciszkiem Gochem na czele.

I w ten sposób kilkusetletnia historia 
zatoczyła koło. Przypieczętowana została de-
cyzja królowej Marii Andegaweńskiej z roku 
1384, przekazująca Brzozów jako uposażenie 
biskupów przemyskich. Tamto postanowie-
nie przesądzało bowiem o wyjątkowym zna-
czeniu przyszłego kościoła w Brzozowie, zaś 
współczesne podniesienie świątyni do rangi 
Bazyliki Mniejszej przyznaje brzozowskiej 
świątyni szczególne miejsce w archidiecezji 
przemyskiej. - To jest świadectwo tutejszego 
środowiska, które przez całe wieki wykazywało 
wolę trwania przy kościele. Ponadto to kon-
sekwencja realizowania ewangelii, przecież 
Ksiądz Bartłomiej Misiałowicz był nie tylko 
budowniczym kościoła w Brzozowie, ale też 
człowiekiem miłosierdzia chrześcijańskiego. 

Parafia w Brzozowie przechodziła przez 
różne dziejowe etapy, poczynając od 
pierwszych miesięcy istnienia diecezji 
przemyskiej. Nasza ziemia ma piękną 
i długą tradycję kontaktów z chrześci-
jaństwem. W Brzozowie przez pewien 
czas mieszkali biskupi przemyscy, tutaj 
działało seminarium duchowne, kiedy  
w Przemyślu zostało zamknięte. Na-
prawdę parafia brzozowska posiada 
wspaniałą historię, którą warto kulty-
wować - powiedział Józef Michalik - 
Arcybiskup Senior Archidiecezji Prze-
myskiej.

Dokładnie tytuł Bazyliki Mniejszej 
brzozowskiej parafii nadano 8 listopada 
2017 roku. - Jak dotąd sześć takich kościo-
łów znajdowało się na terenie archidiecezji 
przemyskiej i jako siódma dołącza do tego 
grona brzozowska Kolegiata. Nieprzypad-
kowo fundator i budowniczy brzozowskie-
go kościoła, Ksiądz Bartłomiej Misiało-
wicz oraz konsekrator świątyni, Biskup Jan 

Stanisław Zbąski, wybrali dla powstającej 
wówczas parafii tytuł Przemienienia Pań-
skiego. Świątynia w Brzozowie wszak od 
330 lat jest świadkiem przemienienia i od-
rodzenia duchowego zarówno poszczegól-
nych osób, jak i całej wspólnoty parafialnej 
i diecezjalnej - podkreślił podczas homilii 

Kościół w Brzozowie Bazyliką Mniejszą
Ksiądz Józef Trela - Wicekanclerz Ku-
rii Metropolitarnej w Przemyślu.

Kongregacja Kultu Bożego  
i Dyscypliny Sakramentów, ustalając 
zasady ustanawiania bazylik wspomi-
na, iż papieże obdarzają tym tytułem 
kościoły wyróżniające się wartością 
kulturową i duszpasterską, posiadające 
ściślejszy związek z katedrą Świętego 
Piotra w Watykanie. Tytuł Bazyliki 
Mniejszej łączy zatem w sposób szcze-
gólny tę świątynię z Wiecznym Mia-
stem, z czterema Bazylikami Więk-
szymi, a także z osobą Ojca Świętego. 
- Kongregacja Kultu Bożego i Dyscy-
pliny Sakramentów stawia bazylikom 
wysokie wymagania. Słowo Boże win-
no być w nich przepowiadane z wielką 
starannością i głębią. Bazyliki Mniej-
sze powinny ponadto charakteryzować 
się dbałością o kult odpowiadający 
przepisom liturgicznym. Sprawowa-
nie liturgii, a zwłaszcza Eucharystii, 

powinno być w nich wzorem dla in-
nych kościołów, także pod względem 
czynnego uczestnictwa wiernych. Ko-
ścioły te jawią się jako ośrodki pulsu-
jące aktywnym życiem duszpasterskim  
z szerszą dostępnością do sakramen-
tów. Z tej racji zobowiązane są do dys-
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XLV sesja Rady Powiatu w Brzozowie

ponowania większą ilością spowiedników.  
W bazylice nie może zabraknąć dobrze przy-
gotowanej scholii cantorum, która swoim 
śpiewem i muzyką towarzyszyłaby wiernym 
podczas liturgii. Każdego roku należy cele-
brować święto Katedry Św. Piotra (22 lute-
go), uroczystość Świętych Apostołów Piotra  
i Pawła (29 czerwca) i rocznicę wyboru lub 
inauguracji papieża - dodał Ksiądz Józef 
Trela.

Ale poza obowiązkami, Bazylika 
Mniejsza cieszy się też określonymi przywi-
lejami. Między innymi na szatach liturgicz-
nych, chorągwiach i pieczęci bazyliki można 
umieścić znaki papieskie, czyli skrzyżowane 
klucze. Natomiast na frontonie kościoła po-
winny znaleźć się symbole papieskie lub Sto-
licy Apostolskiej. - Myślę, że część zobowią-
zań już została realizowana. Tutaj niewiele 
trzeba dokładać, wystarczy kontynuacja do-
tychczasowych działań. Zresztą kiedyś mój 
osobisty sekretarz, św. pamięci Ksiądz Jan 
Strojek był proboszczem w Brzozowie i z ra-
dością słuchałem jego relacji o życiu w tutej-
szej parafii. Kolejne lata potwierdziły, że nie 
były to tylko słowa, ale i czyny, zarówno pro-

boszczów zarządzających parafią, księży 
tu posługujących, jak i samych parafian - 
podsumował Arcybiskup Józef Michalik. 

W dzień poprzedzający uroczy-
stą mszę świętą podnoszącą kościół  
w Brzozowie do tytułu Bazyliki Mniej-
szej odbyła się konsekracja ołtarza  
w tutejszej świątyni. Dokonał jej Me-
tropolita Przemyski, Arcybiskup Adam 
Szal. W uroczystościach sobotnio-nie-
dzielnych (20 i 21 października br.) 
udział wzięli między innymi: Zygmunt 

Błaż - Starosta Brzozowski, Janusz Dragu-
ła - Wicestarosta Brzozowski, Ewa Tabisz 
- Sekretarz Powiatu, Henryk Kozik - Prze-
wodniczący Rady Powiatu w Brzozowie, 
Józef Rzepka - Burmistrz Brzozowa, Stani-
sław Pilszak i Dariusz Kamiński - Zastęp-
cy Burmistrza Brzozowa, radni powiatowi, 
gminni, duchowni z archidiecezji prze-
myskiej, parafii powiatu brzozowskiego, 
poczty sztandarowe oraz licznie zebrani 
parafianie.

Sebastian Czech

Informacja o działal-
ności Powiatowego Centrum 
Integracji Społecznej w Orze-
chówce była tematem przewod-
nim XLV sesji Rady Powiatu  
w Brzozowie, 28 września br. 

Z danych przedstawio-
nych przez Dyrektor PCIS 
Joannę Zańko wynika, że od 
lipca 2016 r. do chwili obec-
nej w zajęciach reintegracji 
społecznej uczestniczyły 63 
osoby, które szkoliły się pod 
okiem instruktorów w trzech 
warsztatach: rękodzielniczo-
-rzemieślniczym – 25 osób z czego 3 osoby 
zrezygnowały z uczestnictwa a 2 zostały wy-
dalone, zaś 12 ukończyło szkolenie. Obecnie 
w zajęciach uczestniczy 8 osób i trwa rekru-
tacja, w warsztacie remontowo-porządko-
wym – 23 osoby, z czego 2 zrezygnowały  
z uczestnictwa, 1 osoba została wydalona  
a 11 osób zakończyło kurs obecnie w za-
jęciach uczestniczy 10 osób, w warsztacie 
gastronomiczno-gospodarczym uczestniczy-
ło 15 osób z czego 1 osoba zrezygnowała,  
6 ukończyło szkolenie a 8 obecnie uczestni-
czy w zajęciach i trwa rekrutacja. 

Podsumowując, uczestnictwo w Po-
wiatowym Centrum Integracji Społecz-
nej, które obejmuje okres próbny trwający  

1 miesiąc oraz okres wła-
ściwy trwający 11 miesięcy 
z możliwością przedłuże-
nia do 6 m-cy zakończyło  
29 osób, z czego zatrudnie-
nie znalazło 15 osób. Przy-
pomnijmy, że uczestnikami 
PCIS są osoby wskazane  
w ustawie o zatrudnieniu 
socjalnym (w oparciu o któ-
rą Centrum realizuje swoje 
zadania) czyli m.in: osoby 
długotrwale bezrobotne, 
uzależnione od alkoholu, 
chore psychicznie, z który-

mi podpisywany jest kontrakt socjalny, 
tzw. Indywidualny Program Zatrudnienia 
Socjalnego. 

Ponadto Radni obecni na sesji przy-
jęli protokół z poprzedniej sesji i jedno-
głośnie zatwierdzili sprawozdanie z wy-
konania uchwał i wniosków z poprzedniej 
sesji oraz sprawozdanie z działalności 
Zarządu w okresie międzysesyjnym. Se-
kretarz Powiatu Ewa Tabisz przedstawiła 
informację o oświadczeniach majątkowych 
złożonych przez Radnych, zaś prowadzą-
cy sesję Henryk Kozik – Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie poinformował  
o oświadczeniach majątkowych członków 
Zarządu Powiatu, Sekretarza i Skarbnika, 
Kierowników jednostek organizacyjnych 
powiatu oraz osób wydających decyzje 
administracyjne w imieniu Starosty. Radni 
podjęli również uchwałę w sprawie zmian 
uchwały budżetowej na 2018 r.

Tradycyjnie sesję zakończyły inter-
pelacje i zapytania Radnych oraz wolne 
wnioski.

Podsumowanie działalności PCIS w Orzechówce

Joanna Zańko - Kierownik PCIS 
w Orzechówce

Magdalena Pilawska
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Radni Rady Powiatu w Brzozowie 
15 października br. spotkali się na ostat-
niej sesji w kadencji 2014-2018. Gratu-
lując owocnej i dobrej współpracy przez 
ostatnie cztery lata Starosta Brzozowski 
Zygmunt Błaż i Przewodniczący Rady 
Powiatu w Brzozowie Henryk Kozik po-
dziękowali Radnym i wręczyli okoliczno-
ściowe grawertony. 

- Jestem zadowolony, że w ostatnich 
latach dzięki sumiennej i rzetelnej pracy 
na rzecz całego powiatu i dobrej współ-
pracy Radnych udało się naprawdę spo-
ro zrealizować. Za to właśnie wszystkim 

Pożegnalna Sesja Rady Powiatu w Brzozowie
Państwu szczerze dziękuję, a gra-
wertony, które przekazujemy niech 
będą symbolicznym wyrazem naszej 
wdzięczności i przypominają o latach 
pracy w samorządzie powiatowym  
– powiedział Starosta Zygmunt Błaż.  

W drugiej części obrad spra-
wozdania z działalności za okres 
mijającej kadencji przedstawili Prze-
wodniczący stałych Komisji Rady 
Powiatu: Zdzisław Szmyd - Komi-
sji Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego, Mieczysław Barć 
- Komisji Rewizyjnej, Piotr Wro-

na - Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
oraz Stanisław Drabek - Komisji Zdrowia  
i Spraw Społecznych.

Skarbnik Powiatu w Brzozowie 
Marta Częczek podała ponadto informację 
z wykonania uchwały budżetowej powiatu 
brzozowskiego za pierwsze półrocze dwa 
tysiące osiemnastego roku oraz informację 
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Brzozowskiego za 
pierwsze półrocze dwa tysiące osiemnaste-
go roku. Magdalena Pilawska

4 miliony 200 tysięcy złotych prze-
znaczy Szpital Specjalistyczny w Brzozowie 
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny na mo-
dernizację kotłowni oraz termomodernizację 
dwóch szpitalnych budynków. Trzy i pół mi-
liona złotych pozyskano z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, zaś pozostała 
kwota to środki własne placówki. Umowa, na 
mocy której pieniądze przekazano do brzo-
zowskiego szpitala podpisana została 29 paź-
dziernika br. między Marią Kurowską - Wi-
cemarszałek Województwa Podkarpackiego,  
a Tomaszem Kondraciukiem - Dyrektorem 
szpitala.

Ponad 4 miliony złotych 
dla szpitala w Brzozowie

- Modernizacja kotłowni jest najbar-
dziej kosztownym elementem całego przed-
sięwzięcia, w związku z tym większość środ-
ków zainwestowana zostanie na ten właśnie 
cel. A konkretnie na zmianę technologii, na 
zakup nowych kotłów, montaż kolektorów 
słonecznych, jak również na wymianę sie-
ci zewnętrznych, dostarczających ciepło 
i parę do naszych rozdzielni w poszcze-
gólnych budynkach szpitala. Dotychczas 
funkcjonujące urządzenia są już wyeksplo-
atowane. Kotłownia ma ponad 25 lat, była 
w opinii projektantów dość mocno przewy-
miarowana, czyli te kotły nie pracowały tak 

efektywnie, jak powinny i należało zapro-
jektować coś nowego, co dałoby gwarancję 
zabezpieczenia ciepła dla całego szpitala - 
powiedział Piotr Pilawski - Z-ca Dyrektora 
ds. Administracyjno-Technicznych. 

Maria Kurowska - Wicemarszałek Województwa  
Podkarpackiego i Tomasz Kondraciuk - Dyrektor 

Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie
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„Umiera się nie po to, by przestać żyć, lecz po to, by żyć inaczej”
Paulo Coelho

Redakcja Brzozowskiej Gazety Powiatowej

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
długoletniego nauczyciela ZSE w Brzozowie

Pani Danuty SŁABY 
Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy 

najszczerszego współczucia. 

Oszczędności wszakże to niejedyna korzyść z realizacji tej 
inwestycji. - Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego z priorytetu „czysta energia”, przeznaczane na 
poprawianie efektywności energetycznej budynków. A wiemy, że od 
efektywności energetycznej zależą opłaty za ogrzewanie oraz ilość 
spalin emitowanych do atmosfery i zanieczyszczających w konse-
kwencji środowisko. Po to więc został utworzony odpowiedni prio-
rytet, żebyśmy oddychali w miarę czystym powietrzem. Zatem po re-
alizacji planowanej inwestycji szpital po pierwsze mniej zapłaci za 
rachunki, a ponadto w Brzozowie mieszkańcy będą mieli czystsze 
powietrze, na czym zapewne wszystkim zależy - podkreśliła Maria 
Kurowska -  Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

Wniosek do Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego  
o przyznaną dotację brzozowski szpital złożył w kwietniu 2018 
roku. Po kilku miesiącach cel osiągnięto i środki placówce przy-
znano. - W przypadku nieotrzymania tych pieniędzy i tak musieliby-
śmy kotłownię modernizować, jednak nie odbyłoby się to w sposób 
kompleksowy, a stopniowy z powodu braku odpowiednio wysokiej 
sumy gotówki. Wykonanie koniecznych prac własnym sumptem na-
stręczałoby zapewne wiele problemów, dlatego będąc tego świa-
domym, naprawdę cieszymy się z otrzymanej kwoty i możliwości 
całościowej modernizacji kotłowni - dodał Piotr Pilawski.

Wspomniane dwa budynki poddane termomodernizacji 
to pawilon „G”, czyli administracji szpitala oraz „F”, w którym 
mieści się dzienny oddział psychiatryczny. - Ich modernizacja 

będzie polegała na dociepleniu ścian zewnętrznych, wymia-
nie grzejników centralnego ogrzewania wraz z montażem gło-
wic termostatycznych oraz wymianie opraw oświetleniowych 
na oprawy ledowe. To dwa ostatnie termomodernizowane bu-
dynki na terenie szpitala - podsumował Piotr Pilawski -  Z-ca 
Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych. Pieniądze z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczane są 
nie tylko na szpitale, ale również na inne budynki użyteczno-
ści publicznej. - Z tych środków korzystają różne instytucje, 
między innymi szkoły, siedziby starostw, ale ostatnio pojawiła 
się większa ilość wniosków ze szpitali, dlatego dzisiaj jesteśmy  
w brzozowskiej placówce - oznajmiła Maria Kurowska - Wice-
marszałek Województwa Podkarpackiego.

W parafowaniu umowy uczestniczył również poseł na 
Sejm RP, Piotr Uruski. - To najważniejszy szpital w tym regio-
nie, ponieważ wiemy ilu pacjentów, zarówno miejscowych, jak 
i spoza powiatu brzozowskiego, leczy się w placówce i jak ol-
brzymie znaczenie ma ona dla chorych onkologicznie. Ta inwe-
stycja nie tylko usprawni cały system ogrzewania szpitala, ale 
również przyniesie wymierne korzyści finansowe na przyszłość, 
czyli zredukuje znacznie koszty ogrzewania. Ponadto korzystnie 
wpłynie na estetykę szpitala, w ogóle poprawi komfort pracy 
lekarzy, pielęgniarek, kadry administracyjnej, jak również funk-
cjonowanie pacjentów - powiedział Poseł Piotr Uruski. Zgodnie  
z podpisaną umową wszystkie prace powinny zakończyć się do 
końca 2019 roku.

Sebastian Czech

  Pani Wioletcie CHUDZIKIEWICZ
wyrazy najszczerszego współczucia 

z powodu śmierci TATY
składają

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

Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż

i Pracownicy Starostwa 
Powiatowego w Brzozowie

Redakcja 
Brzozowskiej Gazety Powiatowej

Panu Romanowi SZARKOWI
Radnemu Rady Powiatu w Brzozowie

wyrazy najszczerszego współczucia 
z powodu śmierci MAMY

składają

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

Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż

i Pracownicy Starostwa 
Powiatowego w Brzozowie

Przewodniczący Rady Powiatu 
w Brzozowie 

wraz z Radnymi

Budynek „F” Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie

Pani Annie STEMULAK
wyrazy najszczerszego współczucia 

z powodu śmierci SIOSTRY
składają

„Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć…”
Jan Paweł II

Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż

i Pracownicy Starostwa 
Powiatowego w Brzozowie

Redakcja 
Brzozowskiej Gazety Powiatowej



Październik:. nr 9 (165)

7
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Służby,  InSpekcje,  Straże

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

„Czujka na straży Twojego bez-
pieczeństwa!”, to ogólnopolska kampa-
nia edukacyjno-informacyjna na temat 
zagrożeń związanych z możliwością 
powstania pożarów w mieszkaniach lub 
domach jednorodzinnych oraz zatruciem 
tlenkiem węgla. Kampania jest realizo-
wana od października 2018 r. do marca 
2019 r. 

W okresie jesienno-zimowym,  
w naszym kraju w mieszkaniach i do-
mach jednorodzinnych wzrasta ryzyko 
powstania pożarów. Najczęściej do-
chodzi do nich w wyniku wad, albo 
niewłaściwej eksploatacji urządzeń 
grzewczych, elektrycznych i gazowych.  
W tym samym okresie odnotowywany 
jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem 
węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż 
jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani 
zapachu.

Kampania jest skierowana do 
społeczeństwa, m.in. do dzieci i mło-
dzieży oraz do seniorów. Edukacja naj-
młodszych jest wspaniałą inwestycją  
w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi  
w rozmowach z dorosłymi dzielą się 
zdobytą wiedzą. Kampania składa się  
z kilku obszarów m.in.: edukacji, infor-
macji i promocji.

Celem głównym kampanii jest 
zmniejszenie liczby ofiar pożarów i za-
truć tlenkiem węgla w mieszkaniach 
oraz domach jednorodzinnych. Celami 
szczegółowymi są: podniesienie pozio-

mu wiedzy na temat: zagrożeń związanych 
z pożarem w mieszkaniach lub domach jed-
norodzinnych, zagrożeń związanych z emisją 
tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewa-
kuacji oraz sposobów powiadamiania służb 
ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie 
odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za 
sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja 
czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach 
lub domach jednorodzinnych. Ważne jest 
przypomnienie właścicielom i zarządcom 
budynków obowiązku okresowego dokony-
wania przeglądów i czyszczenie przewodów 
kominowych oraz sprawdzenie instalacji 
wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 
• Każdego roku w naszych mieszkaniach  

i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy po-
żarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie docho-
dzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest 
miejscem, w którym każdy z nas czuje się 
najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie 
tam ginie największa liczba osób, a ofiara-
mi pożarów są najczęściej ich sprawcy.

• Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie 
jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. 

Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zoba-
czysz! NIE poczujesz!

• W okresie grzewczym wzrasta ryzyko 
powstania pożarów i zatruć tlenkiem wę-
gla w budynkach mieszkalnych. Źródłem 
emisji tlenku węgla są urządzenia grzew-
cze opalane drewnem, węglem, gazem, 
olejem opałowym.

• Co roku, a tym bardziej przed rozpoczę-
ciem sezonu grzewczego należy wyko-
nać obowiązkowe okresowe przeglądy 
i czyszczenie przewodów kominowych 
oraz sprawdzenie instalacji wentylacyj-
nej.

• Państwowa Straż Pożarna rekomenduje 
instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.

• Państwowa Straż Pożarna przypomina  
o obowiązku właściwego utrzymania 
stanu technicznego czujek dymu i tlenku 
węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom 
starszym strażacy gotowi są pomóc w za-
montowaniu danej czujki lub wymianie 
w nich baterii.

• Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę 
na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastę-
puje przeglądu technicznego przewodów 
wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak 
niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje 
podczas procesu niecałkowitego spalania 
materiałów palnych. Ma silne własności 
toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlate-
go też gromadzi się głównie pod sufitem. 
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika  
z faktu, że tlenek węgla jest:
• bezwonny,
• bezbarwny,
• pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do orga-
nizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca 
w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), 
powodując przy długotrwałym narażeniu 
śmierć.
Co jest główną przyczyną zatruć tlen-
kiem węgla?
Głównym źródłem zatruć w budynkach 
mieszkalnych jest niesprawność przewo-
dów kominowych: wentylacyjnych i dy-
mowych. Ich wadliwe działanie może wy-
nikać z:
• nieszczelności,
• braku konserwacji, w tym czyszczenia,
• wad konstrukcyjnych,
• niedostosowania istniejącego systemu 
wentylacji do standardów szczelności sto-
sowanych okien i drzwi, w związku z wy-
mianą starych okien i drzwi na nowe.
PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochro-
ny przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

Czujka na straży 
Twojego bezpieczeństwa! 
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Nr 109 poz.719), w obiektach, w któ-
rych odbywa się proces spalania paliwa 
stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa 
się zanieczyszczenia z przewodów dy-
mowych i spalinowych:
• cztery razy w roku w domach opala-

nych paliwem stałym (np. węglem, 
drewnem),

• dwa razy w roku w domach opala-
nych paliwem ciekłym i gazowym,

• co najmniej raz w miesiącu, jeże-
li przepisy miejscowe nie stanowią 
inaczej od palenisk zakładów zbioro-
wego żywienia i usług gastronomicz-
nych.

• co najmniej raz w roku usuwamy za-
nieczyszczenia z przewodów wenty-
lacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) 
zobowiązuje właścicieli i zarządców 
bloków mieszkalnych i domów jedno-
rodzinnych do okresowej kontroli, co 
najmniej raz w roku stanu technicznego 
instalacji gazowych oraz przewodów 
kominowych (dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych).
RADZIMY!
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
1. Systematycznie czyść, sprawdzaj 

szczelność i wykonuj przeglądy tech-
niczne przewodów kominowych.

2. Użytkuj tylko sprawne techniczne 
urządzenia, zgodnie z instrukcją pro-
ducenta.

3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń 
grzewczych.

4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyj-
nych.

5. W przypadku wymiany okien na nowe, 
sprawdź poprawność działania wentylacji, 
nowe okna są najczęściej o wiele bardziej 
szczelne w stosunku do wcześniej stosowa-
nych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle 
i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, 
przyspieszona czynność serca, mogą one być 
sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz 
pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasię-
gnij porady lekarskiej.
Opracowanie: Wydział Prewencji Społecznej Komendy Głównej PSP

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 

21 października br. brzozow-
scy policjanci pracowali w Wesołej 
na miejscu niecodziennego zdarze-
nia drogowego. Ze wstępnych usta-
leń funkcjonariuszy wynika, że około 
godz. 16 kierujący daewoo, jadąc od 
strony Hłudna w kierunku Baryczy, 
wjeżdżając w zakręt, stracił panowanie 
nad pojazdem i zjechał z drogi. Jego 
pojazd przejechał przez zarośla, a na-
stępnie uderzył w koryto rzeki, lądując  
w niej do góry kołami. Głębokość wody  
w tym miejscu wynosiła co najmniej 
1,5 metra. Pasażer przez tylną klapę 
zdołał opuścić samochód.

Gdy służby ratownicze dotarły 
na miejsce natychmiast przystąpiły do 
ratowania uwięzionego w pojeździe 
kierowcy. Akcja była prowadzona bar-

dzo dynamicznie i praktycznie odbywa-
ła się pod wodą, gdyż samochód stop-
niowo zanurzał się.   

Dopiero po przeprowadzeniu ak-
cji ratowniczej było możliwe wykonanie 
dalszych czynności przez policjantów. 

Pijany kierowca daewoo wjechał do rzeki

Tir zjechał z drogi
22 października br. brzozowscy policjanci zostali powiadomieni 

o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na drodze krajowej Nr 19 
w Jasienicy Rosielnej. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, 
że kierujący ciężarową scanią z naczepą, 35-letni mieszkaniec woje-
wództwa mazowieckiego stracił panowanie nad pojazdem i wypadł  
z drogi. Jego pojazd uszkodził bariery energochłonne i zjechał ze skar-
py. Mężczyzna jechał sam.  

Wskutek tego zdarzenia samochód w znacznym stopniu został 
uszkodzony, a ładunek, który przewoził – ulotki reklamowe, rozsypały 
się na przestrzeni kilkudziesięciu metrów za pojazdem. Policjanci usta-
lili, że kierowca tira był trzeźwy. Funkcjonariusze wykonali na miejscu 
czynności procesowe. Posłużą one teraz w ustaleniu przyczyn i oko-
liczności tego zdarzenia.

Uczestnikami tego zdarzenia 
okazali się dwaj mieszkańcy gmi-
ny Nozdrzec w wieku 25 i 37 
lat. Obaj byli pijani. Alkomat 
wskazał u 25-latka dwa promile,  
a u 37-latka promil. W chwili 
zdarzenia samochodem kierował 
młodszy z nich.  

Mężczyznom nic poważ-
nego się nie stało. Zostali za-
trzymani przez funkcjonariuszy  
i trafili do policyjnego aresztu. Po 
wytrzeźwieniu można było prze-
prowadzić z nimi dalsze czynno-
ści procesowe. 25-latek już usły-
szał zarzut kierowania w stanie 

nietrzeźwości. Ponadto mężczyzna odpowie za 
spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym przewożonemu pasażerowi.

Prowadzone w tej sprawie postępowanie 
wykaże, jakie były przyczyny tego zdarzenia.

st. kpt. Tomasz Mielcarek 

Oficer prasowy KPP w Brzozowie
st. asp. Monika Dereń
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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BRZOZOWIE
ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel. 13 43 410 53 
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Oddziaływania socjoterapeutyczne stają się co-
raz bardziej popularne i powszechne w pracy z dziećmi  
i młodzieżą w różnym wieku, przejawiającymi proble-
my w zachowaniu, zaburzenia emocjonalne i trudności 
adaptacyjne. 

Nieumiejętność porozumienia się między ludźmi, 
lęk przed okazywaniem uczuć, pojawiające się problemy 
z zachowaniem, wymagają odpowiedniego postępowa-
nia terapeutycznego, ponieważ najczęściej są wynikiem 
słabo rozwiniętych umiejętności społecznych. 

Zajęcia grupowe dają dużą szansę dzieciom i mło-
dzieży zapoczątkować proces konstruktywnej zmiany. 
A aktywny w nich udział odkrywa przed uczestnikami 
nowe możliwości poznania siebie, swojego świata myśli, 
uczuć i doświadczeń życiowych. W efekcie umożliwia 
dokonywanie własnych wyborów, pozwala zrozumieć 
siebie i innych ludzi. Uczy także współdziałania i współ-
pracy.

W ubiegłym roku szkolnym zajęcia grupy socjo-
terapeutycznej na terenie naszej placówki cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. W związku z tym od paździer-
nika 2018 r. ruszyła nowa edycja warsztatów. Serdecznie 
zapraszamy! 

  Beata Wojtowicz – pedagog/socjoterapeuta
Sylwia Szczyrska-Płatek - psycholog

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie  
zaprasza na warsztaty socjoterapeutyczne:

„JAK POLUBIĆ SIEBIE 
I ZAAKCEPTOWAĆ INNYCH”
Program pracy socjoterapeutycznej dla dzieci 

z problemem samooceny i trudnościami 
w relacjach rówieśniczych.

Prowadzący: pedagog/socjoterapeuta Beata Wojtowicz
psycholog Sylwia Szczyrska-Płatek

Nowy nabór na zajęcia w roku szkolnym 2018/2019:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzozowie
- Mailowo: poradniapp.brzozow@gmail.com

- Telefonicznie: 13 43 410 53 (prosimy o kontakt z prowadzącymi)

- przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie poradni w zakładce

„zajęcia socjoterapeutyczne” http://www.ppp.powiatbrzozow.pl

Zajęcia 
socjoterapeutyczne

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

Nowotwór to naj-
częstsza przyczyna śmier-
ci w Polsce. Wielu zacho-
rowaniom można zapobiec 
lub znacznie obniżyć ry-
zyko ich wystąpienia. Co 
robić, aby zapobiec choro-
bom nowotworowym? Co 
możemy robić na co dzień, 
by uniknąć raka?

Jedna z zasad me-
dycyny mówi, że „lepiej 
zapobiegać niż leczyć”,  
dlatego profilaktyka sta-
nowi tak ważny element 
dbania o zdrowie. Zapo-
bieganie jest szczególnie 
istotne w przypadku cho-

rób nowotworowych, których wczesne wykrycie jest kluczowe dla sku-
tecznego leczenia. 

Październik Miesiącem Zapobiegania Nowotworom
25 października br. w ramach realizacji programów 

„Różowa Wstążeczka”, „Wybierz życie. Pierwszy krok”  
i Obchodów Dni Walki z Rakiem w Świetlicy Powiatowej 
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Brzozowie odbyła 
się impreza oświatowo-zdrowotna poświęcona problema-
tyce nowotworowej. 

Impreza poprzedzona została happeningiem, w któ-
rym uczestniczyła młodzież z trzech szkół ponadgimnazjal-
nych w Brzozowie  wraz z opiekunami. Młodzież przema-
szerowała przez miasto  niosąc transparenty, balony do PSSE  
w Brzozowie, gdzie na świetlicy wygłoszony został wy-
kład o ww. tematyce, połączony z pokazem samobadania 
piersi. Wykładowcą była Zenona Radwańska - Naczelna 
Pielęgniarek ze Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie. 

Spotkanie zakończyło się wręczeniem podzięko-
wań i drobnych upominków dla wykładowcy i pedagogów 
szkolnych realizujących programy o tematyce nowotworo-
wej na terenie szkół ponadgimnazjalnych. 



Brzozowska Gazeta Powiatowa   

10
http://www.powiatbrzozow.pl

jednoStkI organIzacyjne powIatu

8 października br. miał miejsce odbiór 
końcowy robót remontowych, które zosta-
ły przeprowadzone w naszej szkole. Trwały 
one od połowy czerwca aż do ostatnich dni 
września. Jak określono w ogłoszeniu prze-
targowym, zadanie remontowe polegało na 
„Wymianie instalacji elektrycznej i teletech-
nicznej oraz wymianie instalacji centralnego 
ogrzewania wraz z wymianą kotłowni”. 

Zarówno instalacja elektryczna, jak  
i centralnego ogrzewania zostały wykonane 
w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. 
Kotłownia natomiast pochodziła z ostatnich 
lat XX wieku. Ich stan pozostawiał wiele do 
życzenia, zaczęły zagrażać bezpieczeństwu 
użytkowania budynku.

W wyniku przeprowadzonych prac 
remontowych w całości została wymieniona 
instalacja elektryczna wraz z oświetleniem 
LED, wykonano nową instalację teletech-
niczną, doprowadzając Internet do każdej 
klasy, wykonano nową instalację central-
nego ogrzewania wraz z instalacją ciepłej 
wody użytkowej, wykonano nową kotłownię 
gazową z piecami kondensacyjnymi. Pro-
wadzone były również inne prace ogólno-

budowlane, mianowicie: docieplono komin, 
wymieniono 11 szt. okien zewnętrznych,  
5 szt. drzwi zewnętrznych, docieplono ścia-
ny fundamentowe. Wszystkie pomieszczenia  
w szkole zostały odmalowane. Całkowity 
koszt wykonanych prac to kwota 1.017.082,00 
zł. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej wyniosło 99.000,00 zł. Pozostała kwota 
pochodzi z budżetu powiatu brzozowskiego. 
Ponadto dzięki środkom finansowym pozy-

Zakończenie remontu w Zespole Szkół Budowlanych
skanym ze sprzedaży złomu (zdemon-
towana instalacja c.o. i kotłownia) 
kapitalnie wyremontowano część ad-
ministracyjną. 

Jak widać, zakres prac remonto-
wych był bardzo duży, a czas na ich wy-
konanie tylko 3,5 miesiąca. Prowadziła 

je Firma Handlowo - Usługowa 
Elektric System Marcin Kiczek  
z Godowej, której serdecznie 
dziękujemy za sprawne prze-
prowadzenie remontu w tak 
krótkim okresie. W części ad-
ministracyjnej większość prac 
remontowych wykonali na-
uczyciele, pracownicy obsługi 
oraz uczniowie podczas zajęć 
praktycznych.

Cały remont udało się 
wykonać dzięki pomocy wie-
lu osób życzliwych naszej 
szkole. Szczególne podzię-

kowania kieruję do Zygmunta Błaża – 
Starosty Brzozowskiego, Janusza Dra-
guły – Wicestarosty Brzozowskiego, 
Marty Częczek – Skarbnika Powiatu, 
Piotra Tasza – Dyrektora Powiatowe-
go Zespołu Ekonomiczno – Admini-
stracyjnego Szkół oraz pracowników 
Starostwa Powiatowego w Brzozowie. 
Słowa podziękowania kieruję również 
do wszystkich nauczycieli i pracowni-
ków obsługi, którzy dopomogli, aby 
odnowiona szkoła była pięknym, bez-
piecznym miejscem nauki i pracy.

Tomasz Kaczkowski
Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych 

w Brzozowie

27 września br. uczniowie Zespo-
łu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie już 
po raz trzeci wzięli udział w rajdzie Nordic 
Walking, zorganizowanym przez nauczycieli 
wychowania fizycznego: Justynę Majerską– 
Szałajko i Magdalenę Lutecką. 20 osobowa 
grupa młodzieży pokonała dość wy-
magającą trasę - 12 km w przepięk-
nym leśnym terenie, która wiodła od 
szkoły aż do Willi Jezuitów w Starej 
Wsi. 

Po  wspólnej rozgrzewce oraz 
omówieniu  techniki marszu  ucznio-
wie udali się w kierunku wyznaczo-
nych tras Nordic Walking, na terenie 
dawnego uzdrowiska w Brzozowie 
w kierunku Orzechówki. Na zakoń-
czenie rajdu wszyscy mieli możli-

wość posilenia się kiełbasą  z ogniska.
Serdecznie dziękujemy uczestni-

kom za promowanie aktywnego trybu 
życia wśród  młodzieży oraz za sportową 
postawą w czasie rajdu. 

III Szkolny Rajd Nordic Walking w Ekonomiku

Justyna Majerska-Szałajko
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Ponad 460 tysięcy złotych koszto-
wała budowa boiska wielofunkcyjnego we 
Wzdowie. Koszty tej inwestycji w całości 
pokrył samorząd Gminy Haczów. Dzięki 
temu, wszystkie placówki oświatowe na te-
renie gminy mają boiska sportowe w swojej 
bazie dydaktycznej.

Otwarcie boiska zainicjowało sym-
boliczne przecięcie wstęgi. Do dokonania 
tego aktu zaproszono: Posła na Sejm RP 
Piotra Uruskiego, Wicemarszałek Woje-

wództwa Podkarpackiego Ma-
rię Kurowską, Wójta Gminy 
Haczów Stanisława Jakiela, ks. 
Ludwika Pietrychę – Probosz-
cza Parafii we Wzdowie, Wice-
przewodniczącego Rady Gminy 
Haczów Roberta Szmyda, Mar-
ka Szerszenia przedstawiciela 
Starosty Brzozowskiego, Prze-
wodniczącą Rady Rodziców SP 
we Wzdowie Annę Lelek, Soł-
tysa Wzdowa Andrzeja Gromka 
oraz Dyrektora Szkoły Podsta-
wowej we Wzdowie Andrzeja 
Mazura wraz z Przewodniczącą Samorzą-
du Szkolnego Krystyną Mazur. Następnie 
nowy obiekt poświęcił ks. L. Pietrycha. Po 
dokonaniu  uroczystego  otwarcia, ucznio-
wie zaprezentowali krótką rozgrzewkę gim-
nastyczną, po czym wszyscy udali się do 
Szkoły Podstawowej na dalszą część uro-
czystości.

Tam zebranych powitał Dyrektor 
Andrzej Mazur, po czym oddał głos przy-
byłym gościom. Wspaniałego obiektu po-
gratulowała Wicemarszałek Maria Kurow-
ska. – Ogromnie się cieszę, że w tak małych 
środowiskach tak dużo się dzieje. Sport 
ogromnie wspomaga rozwój, nie tylko ten 
fizyczny, ale i psychiczny. Ubogaca on też 
osobowość, oraz motywuje do pracy i do 
tego, by stale zwyciężać siebie. Gratuluję 
przepięknego obiektu, a uczniom życzę, by 
szkoła była ich drugim domem, by chętnie 
do niej przychodzili, a sport aby kwitł i sta-
le się rozwijał – życzyła Maria Kurowska, 
przekazując na ręce Dyrektora komplet pi-
łek. – Boisko było obiektem długo wyczeki-

wanym we Wzdowie. Powsta-
wało ono z niemałym trudem. 
Ze względu na brak postępu  
w inwestycjach zmuszeni byli-
śmy zmienić wykonawcę inwe-
stycji, jednak w końcu udało 
się i zamknęliśmy prace, któ-
re trwały od jesieni ubiegłego 
roku. Dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do sfinalizowania 
tej inwestycji. Mam nadzieję, że 

obiekt ten razem z salą gimnastyczną, 
stworzą kompleks sportowo–rekre-
acyjny, który przez długie lata będzie 
efektywnie funkcjonował na rzecz dzie-
ci, młodzieży i mieszkańców Wzdowa. 
Niech służy waszemu zdrowiu i rozwo-
jowi sprawności fizycznej oraz będzie 
miejscem rywalizacji „fair play” – po-
wiedział Wójt Stanisław Jakiel. Z piłka-
mi oraz gratulacjami od Zygmunta Bła-
ża – Starosty Brzozowsiego i Janusza 
Draguły – Wicestarosty Brzozowskiego 

Boisko wielofunkcyjne we Wzdowie już otwarte

przybył również Marek Szerszeń. Tradycyj-
nie też z prezentem i gratulacjami pospieszy-
li także Dyrektorzy placówek oświatowych 
gminy Haczów. – Budowa boiska przebie-
gała z niemałym trudem, jednak sytuacja ta 
pokazała, że warto być wytrwałym, nie pod-
dawać się przeciwnościom i dążyć do tego, 
by spełniać marzenia. Takim marzeniem było 
dla nas właśnie posiadania takiego obiektu. 
Sport, jak chyba żadna inna dziedzina, har-
tuje, kształtuje charakter młodego człowie-
ka, rozwija cierpliwość i dążenie do celu. To 
piękne boisko z pewnością pozwoli rozwijać 
sportowe talenty naszych uczniów, a ich wy-
trwała praca przyniesie efekty w postaci suk-
cesów i nowych rekordów. Chciałbym tutaj 
podziękować wszystkim, którzy przyczynili 
się do powstania tej inwestycji przede wszyst-
kim zaś panu Wójtowi i Radnym naszej Gmi-
ny, szczególnie tym z naszej miejscowości. To 
inwestycja w zdrowie i lepszą jakość życia 
mieszkańców Wzdowa. Boisko zostało zloka-
lizowane w centralnym punkcie wsi, więc jest 
dostępne dla wszystkich. Obiekt jest ogrodzo-
ny, stąd też można z niego bezpiecznie korzy-
stać. Zapraszamy na boisko nie tylko dzieci  
i młodzież, ale też starszych mieszkańców na-
szej miejscowości – mówił Andrzej Mazur – 
Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wzdowie.

Boisko wielofunkcyjne posiada wy-
miary 44x22 m. Zostało zaprojektowane 
tak, by można było rozegrać tam mecze pił-
ki ręcznej, siatkowej, koszykowej i nożnej. 
Obiekt posiada także zaplecze szatniowo– 
gospodarcze.

Elżbieta Boroń, fot. Andrzej Józefczyk

List gratulacyjny i komplet nowych piłek wręczył w imieniu 
Starosty Brzozowskiego Marek Szerszeń
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Szkoła Podstawowa w Jasienicy 
Rosielnej ma już swojego patrona. Został 
nim św. Jan Paweł II. Oprócz tego placów-
ka otrzymała sztandar i może się również 
poszczycić swoim hymnem.

Uroczystości związane z nadaniem 
imienia rozpoczęła koncelebrowana msza 
św., której przewodniczył i homilię wygło-
sił ks. Abp Adam Szal – Metropolita Prze-
myski. W Słowie Bożym nawiązał on do 
Ewangelii oraz postaci św. Jana Pawła II.  
– Człowiekowi koniecznie potrzebne jest 
miłujące spojrzenie Chrystusa. Trzeba nam, 
patrząc na siebie, odkrywać to spojrzenie  
i idąc za przykładem Jana Pawła II pod-
dawać się jemu i starać się być lepszym. 
Kiedyś, ktoś jeszcze w seminarium, dał 
nam taką radę: starajcie się być lepsi jak 
wczoraj, a jutro lepsi jak dzisiaj. Rada uni-
wersalna – może dotyczyć każdego z nas – 
trzeba stawiać sobie poprzeczkę i cały czas 
starać się być lepszym. W ten sposób moż-
na dojrzeć do prawdziwego człowieczeń-
stwa i świętości. Teraz w tym dążeniu bę-
dzie wam pomagał również Jan Paweł II. 
Życzę wszystkim, by to miłujące spojrzenie 
Jezusa zawsze wam towarzyszyło i po-
magało być lepszymi w życiu codziennym  
i w wierze, a wam drogie dzieci życzę 
byście wzrastały na wzór Jana Pawła II  
– mówił ks. Abp Szal.

W czasie Eucharystii poświęcony 
został sztandar szkoły. Po jej zakończe-
niu zebrani w asyście orkiestry przeszli do 
budynku szkoły, gdzie odsłonięto tablicę 
pamiątkową, a ks. Abp Szal poświęcił ją. 
Następnie głos zabrała Krystyna Szarek  
– Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jasie-
nicy Rosielnej, która powitała zebranych 
gości, po czym odebrała przekazany jej 
przez rodziców nowy sztandar szkoły. Po 
prezentacji, proporzec został przekazany 
uczniom, którzy złożyli okolicznościo-
we ślubowanie. Odśpiewano także nowy 
hymn szkoły, którego autorem jest jeden  
z jej uczniów - Kamil Mrozek. Głos za-

brali również zaproszeni goście: Urszula Brzu-
szek – Wójt Gminy Jasienica Rosielna, która 
odczytała także list gratulacyjny od Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy. – Dzisiejsza data, czyli 40 
rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża, 
jeszcze mocniej zapisze się w sercach naszej 
społeczności właśnie dzięki nadaniu szkole 

imienia św. Jana Pawła II. To, że szkoła wybra-
ła sobie patrona, sprawia, że przestaje być ona 
anonimowa, staje się wyjątkowa. Ten wielki 
duszpasterz narodu, młodzieży i całego świa-
ta to niepodważalny autorytet, najwybitniej-
sza postać naszego tysiąclecia. Obranie go za 
patrona, to postawienie 
sobie poprzeczki bardzo 
wysoko. Jednak patrząc 
na to jak każdego dnia 
z wielkim zaangażowa-
niem oraz oddaniem 
dyrekcja i kadra szko-
ły kształci i wychowuje 
naszą młodzież jestem 
spokojna o przyszłość 
tej placówki i jej wycho-
wanków – stwierdziła 
Wójt Urszula Brzuszek.

Nowego patrona 
pogratulowali placówce również Poseł na Sejm 
RP Piotr Babinetz, który odczytał list Marszał-
ka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, Senator RP 
Alicja Zając, Poseł na Sejm RP Bogdan Rzoń-
ca, Wicemarszałek Województwa Podkarpac-

Św. Jan Paweł II patronuje szkole 
w Jasienicy Rosielnej kiego Maria Kurowska, Podkarpacki 

Wicekurator Oświaty Stanisław Funda-
kowski oraz Marian Penar – przedsta-
wiciel Diecezjalnej Rady Szkół im. Jana 
Pawła II Archidiecezji Przemyskiej. 
– Wybór naszego patrona nie był ani 
przypadkowy ani z góry przesądzony.  
W przedsięwzięciu tym uczestniczy-
ła cała społeczność szkolna i lokalna.  
W styczniu bieżącego roku została opra-
cowana i zatwierdzona procedura wy-
boru patrona, a całe środowisko szkolne 
i lokalne zostało zaproszone do zgłasza-
nia kandydatów na patrona. W wyniku 
głosowania wybrany został św. Jan Pa-
weł II. Wybór ten szczególnie ucieszył 
nauczycieli i pracowników szkoły, bo to 
my – nasze pokolenie, byliśmy świad-
kami jego pontyfikatu, a wspomnie-
nia z udziału we spotkaniach z Janem 
Pawłem II nadal są w naszych sercach  

i pamięci żywe. Dzisiejsze 
wydarzenia były niezwy-
kłe i wyjątkowe dla na-
szej społeczności szkolnej  
i na długie lata zapiszą 
się we wspomnieniach. 
Od dzisiaj nasza szkoła 
nie tylko może poszczycić 
się  posiadaniem sztan-
daru, symbolu szkoły i jej 
tradycji, ale także przesta-
nie być bezimienna, a we 
wszystkich przedsięwzię-
ciach wychowawczych zy-

ska patronat największego z Polaków, 
przyjaciela dzieci i młodzieży – Jana 
Pawła II. Wierzymy głęboko, że bło-
gosławi nam z domu Ojca i czuwa nad 
nami – podsumowała Dyrektor Krysty-
na Szarek.

Uroczystość zakończył okolicz-
nościowy program artystyczny zapre-
zentowany przez szkolną młodzież.

Elżbieta Boroń
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Brzozowie obchodzi w tym roku 

50-lecie istnienia. Jubileuszowe uroczy-
stości zorganizowano 27 września br.,  
a uczestniczyli w nich byli i obecni pra-
cownicy MOSiR-u, działacze, zawodnicy 
i trenerzy brzozowskich klubów sporto-
wych, samorządowcy oraz Joanna Fry-
drych - Poseł na Sejm RP.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Brzozowie odgrywał dużą rolę w popu-
laryzacji sportu w powiecie brzozowskim. 
Opisując jego historię należy wrócić do 
roku 1962, kiedy to powołano Powiato-
wy Ośrodek Wychowania Fizycznego  
w Brzozowie. Pierwszym kierownikiem 
Powiatowego Ośrodka Wychowania Fi-
zycznego został Stanisław Dudek, a po 
nim schedę przejął Władysław Duduś. 
POWF pomagał przy budowie boisk do 
siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, urzą-
dzeń do lekkiej atletyki, a zimą ślizgawek, 
czy torów saneczkowych, tras narciarskich 
do biegania. Od 1964 roku czuwał nad 
prawidłowym funkcjonowaniem stadionu 
miejskiego. Pozyskiwał środki z Totaliza-
tora Sportowego i Centralnego Funduszu 
Turystyki. 

W 1968 roku, w związku z cen-
tralną reorganizacją urzędów i jedno-
stek podstawowych w kulturze fizycznej,  
w miejsce POWF-u utworzono Powiatowy 
Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku 
pod kierownictwem Władysława Dudusia. 
Zajmowano się też organizacją obozów 
przygotowawczych i zgrupowań między 
innymi dla piłkarzy, lekkoatletów ze Stali 
Rzeszów, Stali Nowa Dęba, Stali Łańcut, 
Skry Warszawa, Hetmana Zamość, Łady 
Biłgoraj, LKS-u Szczebrzeszyn, kadry 
województwa krośnieńskiego w lekkiej 
atletyce, czy lubelskiego w piłce nożnej. 
Współorganizowano wyścigi kolarskie: 
Małopolski, Dookoła Polski, Bieszczadz-
ki, zabezpieczając trasy etapów, przygo-
towując zakończenie etapów na stadionie  
w Brzozowie.

1 czerwca 1973 roku utworzono sta-
nowisko Dyrektora Powiatowego Ośrod-
ka Sportu Turystyki i Wypoczynku, na 
które powołano Aleksandra Raszewskie-
go (od 1 listopada 1972 roku kierownik  
POSTiW), a na zastępcę Władysława Du-
dusia. Po reformie administracyjnej kraju 
w roku 1975, w miejsce dotychczasowego 
POSTiW powstał Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Zarządzanie nim przejął Wła-
dysław Duduś, pełniąc funkcję dyrektora 
do roku 1996, do przejścia na emeryturę. 
Jego obowiązki powierzono następnie Ry-
szardowi Pilszakowi i Marianowi Kuli. 
Obecnie funkcję Dyrektora MOSiR-u 
pełni Bogdan Dytko. Brzozowski MOSiR 
przez dziesięciolecia rozwijał i unowocze-

śniał infrastrukturę sportową. Aktualnie po-
siada stadion z nowoczesną bieżnią lekko-
atletyczną, kompleks sportowo-rekreacyjny  
z basenem otwartym, zjeżdżalniami, bo-
iskami do tenisa ziemnego i siatkówki pla-
żowej, krytą pływalnię Posejdon, siłownię, 
czy salę fitness. 

W jubileuszowej gali wzięli udział 
między innymi Zygmunt Błaż - Starosta 
Brzozowski i Janusz Draguła - Wicestaro-
sta Brzozowski, którzy z okazji jubileuszu 
wręczyli Dyrektorowi Bogdanowi Dytko 
okolicznościowy grawerton. - Sport po-
zwala spełniać marzenia, rozwijać pasje, 
a jednocześnie uczy pokory, hartuje ducha. 
Słowem rozwija pozytywne cechy charakte-
ru. Potwierdza, że nie powinno się spoczy-
wać na laurach, tylko bez końca doskonalić 
swoje rzemiosło. Pokazuje też, że szanować 
należy przeciwnika. Zawsze podać mu rękę 
i nigdy nie lekceważyć. Sport zatem speł-
nia niezwykle ważną społecznie funkcję, 
zaś każdy kto się nim zajmuje, zarówno  

w charakterze organizatora lokalnych 
struktur, jak i szkoleniowca, zapewnia mło-
dzieży prawidłowy rozwój fizyczny oraz 
umożliwia jej samorealizację w dyscypli-
nach najbliższych zainteresowaniom - po-
wiedział Zygmunt Błaż - Starosta Brzo-
zowski. 

Z okazji obchodów złotego 
jubileuszu uhonorowano byłych  
i obecnych pracowników MO-
SiR-u oraz działaczy sportowych. 
Złoty krzyż za zasługi w dzia-
łalności na rzecz rozwoju i upo-
wszechniania sportu otrzymał 
Marian Kula - przez 19 lat dyrek-
tor MOSiR-u, zaś srebrne przy-
znano Wiesławowi Luteckiemu  
i Józefowi Sobocie. Za wzorowe, 
wyjątkowo sumienne wykonywa-
nie obowiązków wynikających  
z pracy zawodowej odznaczono: 

Romana Laska - złotym medalem, Dorotę 
Iskrę i Wandę Niemiec - srebrnymi. Od-
znaczeniami burmistrza Brzozowa i gra-
wertonami nagrodzono: Janusza Pańko, 
Ryszarda Pilszaka, Kazimierza Kozubala, 
Aleksandra Raszewskiego, Henryka Fre-
dyka, Bronisława Przyczynka, Bolesława 
Kostura, Antoniego Żmudę, Zdzisława Zu-
bla, Jerzego Siwaka, Mariana Wojtowicza. 
Listy gratulacyjne i medale z rąk Dyrek-
tora MOSiR-u Bogdana Dytko otrzymali: 
Maria Haduch, Paweł Pilszak, Janina Her-
but, Ryszard Sowiński, Jerzy Wojnowski, 
Tadeusz Szlęzak, Mateusz Graboń, Kry-
styna Banaś, Zbigniew Szarek, Mariusz 
Leń, Krzysztof Michał, Marcin Rzepka, 

50 lat minęło

Informacje z gmIn
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Sylwester Cwynar, Stanisław Cyparski.  
- Jubileusz półwiecza to prawdziwy szmat 
czasu, znaczony pracą i wysiłkiem dziesią-
tek pracowników. To doskonała okazja do 
złożenia szczerych i serdecznych podzię-
kowań kierownictwu, instruktorom, trene-
rom, pracownikom administracji. Życzę 
Państwu następnych, udanych jubileuszy. 
Dziękuję też wszystkim sportowcom za 
promocję naszej gminy, a ich instruktorom 
i trenerom wyrażam wdzięczność za pra-
cę z dziećmi i młodzieżą - podkreślił Józef 
Rzepka - Burmistrz Brzozowa.

Uroczystość uświetnił występ 
14-letniej Marysi Pietrasz, która zapre-
zentowała samodzielnie przygotowany 
układ choreograficzny do utworu All of 

Me. Młodej artystce towarzyszyła wo-
kalistka Oliwia Mielcarek, a opiekę arty-
styczną nad duetem sprawował Damian 
Kierek. Taneczno-gimnastyczne talenty 
zademonstrowały z kolei „Wysportowane 
przedszkolaki” z Przedszkola Samorządo-
wego Nr 1 w Humniskach, ćwiczące pod 
okiem Elżbiety Sadowskiej. Na zakończe-
nie prawdziwym kunsztem akrobatycznym 
widownię Brzozowskiego Domu Kultu-
ry zachwyciła grupa Sokół z Rzeszowa, 
uczestnicy trzech edycji programu „Mam 
talent”. W trakcie ceremonii pokazano 
również film o 50-leciu MOSiR-u zreali-
zowany przez Telewizję Obiektyw.

Sebastian Czech

Polski Związek Niewidomych Koło 
w Brzozowie świętował 17 października 
br. jubileusz 60-lecia istnienia organizacji. 
Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miej-
skim w Brzozowie podczas konferencji 
informacyjno-edukacyjnej „Razem Ła-
twiej”. Spotkanie to było także rozpoczę-
ciem projektu „Tacy sami”, którego celem 
jest wsparcie środowiska osób z dysfunk-
cją wzroku oraz uświadomienie ludziom 
zdrowym jakie potrzeby i problemy mają 
osoby niewidome i niedowi-
dzące. 

Podczas konferencji 
zostały wygłoszone prelek-
cje skierowane do członków 
Powiatowego Koła PZN  
w Brzozowie, a także wy-
świetlone filmy na temat dys-
funkcji wzroku. Małgorzata 
Musiałek – Dyrektor Okręgu 
Podkarpackiego PZN w Rze-
szowie w swoim wystąpie-
niu zwróciła między innymi 
uwagę na problemy osób 
niepełnosprawnych poruszają-
cych się w przestrzeni publicz-
nej. Na spotkaniu zaprezentowano także 
sprzęt rehabilitacyjny, który jest bardzo 
przydatny  i ułatwia osobom niewidomym 
i niedowidzącym wykonywanie codzien-
nych czynności. 

Prezes Koła Powiatowego PZN  
w Brzozowie Zofia Brodzicka zabierając 

głos przedstawiła krótką historię powstania koła 
oraz podziękowała zarządowi, a także członkom 
za dotychczasową współpracę i trud, jaki wkła-
dają na rzecz osób z dysfunkcją wzroku. Ży-
czyła im dużo zdrowia, radości, zapału i sił do 
dalszej pracy. - PZN Koło w Brzozowie zrzesza 
obecnie 100 osób z terenu powiatu brzozowskie-
go. Opiekujemy się również trzydziestoma pod-
opiecznymi. Celem naszego koła jest integra-
cja, rehabilitacja społeczna osób niewidomych  
i słabowidzących. Zarząd Powiatowego Koła  

w Brzozowie opiekuje się star-
szymi członkami, organizuje wy-
cieczki, spotkania integracyjne, 
pomaga wypełniać wszelkiego 
rodzaju wnioski, a także udzie-
la wsparcia psychicznego - po-
wiedziała Prezes Koła Powiato-
wego PZN w Brzozowie Zofia 
Brodzicka. 

Członkowie chętnie spo-
tykają się w siedzibie związ-
ku, która mieści się przy ul. 
Sienkiewicza 2. Pełnią dyżury  
w każdy wtorek i czwartek  
w godzinach od 8.00 do 13.00. 
- Zarząd koła pozyskuje środ-

ki finansowe głównie z Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Brzozowie, Urzędu Gmi-
ny oraz Starostwa Powiatowego w Brzozowie. 
Dzięki tym dotacjom możemy organizować róż-
ne spotkania, wyjazdy w tym także turnusy reha-
bilitacyjne - poinformowała Z. Brodzicka.

Konferencja była także okazją 
do wręczenia odznaczeń z okazji ju-
bileuszu 60-lecia Koła PZN w Brzo-
zowie. W gronie wyróżnionych znala-
zła się Zofia Graboń, która otrzymała 
Złoty Krzyż Zasługi. Srebrne krzyże 
przyznano dla: Marii Nowak, Janiny 
Szpiech, Mieczysława Luteckiego, 
Marii Dymińskiej, zaś brązowe: Ma-
rii Sawickiej, Józefie Zajączkowskiej, 
Krystianowi Konieczko, Zofii Kło-
dowskiej i Zofii Szybiak.

Odznaką „Przyjaciel niewido-
mego” został uhonorowany Starosta 
Brzozowski Zygmunt Błaż i Bur-
mistrz Brzozowa Józef Rzepka. Oko-
licznościowymi medalami wyróżnio-
no także przedstawicieli pozostałych 
gmin oraz przedstawicieli kół powia-
towych PZN zaprzyjaźnionych z ko-
łem brzozowskim.  

Małgorzata Musiałek – Dyrektor 
Okręgu Podkarpackiego PZN 

w Rzeszowie

Zofia Brodzicka - Prezes Koła Powiatowego PZN

60-lecie PZN Koło w Brzozowie

Anna Kałamucka
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Ogród Kazimiery Czubskiej z Ma-
linówki został uznany za najpiękniejszy  
w gminie Haczów. Zebrał on 5545 głosów.

Na konkurs wpłynęło 10 zgłoszeń.  
– Była to już trzecia edycja. Z roku na rok 
obserwujemy coraz większe zainteresowanie 
konkursem. Jak zwykle wybór najpiękniej-

szego ogrodu pozostawiliśmy internautom. 
W tym roku głosy oddano z 7188 adresów 
internetowych. Każdy z konkursowych ogro-
dów był unikalny. W tym roku mieliśmy dużo 
takich nowoczesnych ogrodów czyli rośliny 

iglaste w połączeniu z kamieniem. Mniej, 
niż w poprzednich edycjach, było tzw. ogro-
dów angielskich czyli naturalnych, odrobinę 
romantycznych z nasadzeniami kwiatowy-
mi – mówiła Edyta Parysz – Koordynująca 
konkurs „Najpiękniejszy ogród gminy Ha-
czów”.

Głosami internautów, najpiękniejszy-
mi ogrodami mogą się poszczycić: wspo-
mniana już Kazimiera Czubska z Malinów-
ki, Ewa Wojtoń z Malinówki i Małgorzata 
Konieczna z Jasionowa. Panie uhonorowa-

Najpiękniejszy ogród wybrany
ne zostały pamiątkowymi statuetkami 
oraz nagrodami rzeczowymi odebranymi 
z rąk Wójta Gminy Haczów Stanisława 
Jakiela oraz Piotra Tasza – Przewodni-
czącego Rady Gminy Haczów. – Ogród 
jest moją pasją. Wszystko zaczęło się 
jakieś 10 lat temu, kiedy to wprowadziła 
się do nas synowa. Można powiedzieć, 
że to ona zaszczepiła we mnie ogrodo-
wego bakcyla. Zaczęłam od róż. Później 
w moim ogrodzie pojawiły się tulipany. 
Teraz mam ok. 50 róż i ok. 500 tulipa-
nów. Muszę powiedzieć, że praca w ogro-
dzie niezmiernie mnie wciągnęła, obec-
nie poświęcam mu każdą wolną chwilę  
– podsumowała z uśmiechem Kazimiera 
Czubska. Z rosnącej popularności kon-
kursu bardzo zadowolony jest też Wójt 
Stanisław Jakiel. – Ogromnie się cieszę, 
że mieszkańcy naszej gminy dokładają 
tylu starań, aby nasza gmina stawała 
się coraz piękniejsza. Efekty ich ciężkiej 
pracy widoczne były także w tegorocznej 
edycji. Przepiękne, cieszące oczy kompo-
zycje i aranżacje ogrodowe były napraw-
dę niezwykłe, a każda z nich unikalna. 
Jeszcze raz gratuluję zwyciężczyniom 
i zapraszam za rok do kolejnej edycji  
– podsumował Wójt Jakiel.

Elżbieta Boroń

16 października br.  słuchacze Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku wyruszyli na 
autokarową wycieczkę do Sandomierza. 
Pogodny poranek zapowiadał dobrą po-
godę na wyjazd. Sandomierz nazywano 
„Małym Rzymem”.  Naocznie przekonali-
śmy się, że nie bez powodu tak nazywano 
Sandomierz, bowiem miasto rozpościera 
się na 7 wzgórzach. 

Na trasie wycieczki znala-
zły się ciekawe zabytki architek-
tury. Zwiedziliśmy XIII- wieczny 
Kościół św. Jakuba, wzniesiony 
z fundacji Jana Długosza - „Dom 
Długosza”. Podziw wzbudziła 
ufundowana przez Kazimierza 
Wielkiego Brama Opatowska. 
Król Kazimierz Wielki wzniósł 
górujący nad miastem zamek. 
Dla wytrwałych zaserwowano 
przejście podziemną trasą. 

Urocze renesansowe ka-
mienice i ratusz podziwialiśmy na sandomier-
skim rynku. Sam rynek to plac o wymiarach 
100 x 150 metrów. Przed ratuszem znajduje 
się XVIII - wieczna figura Matki Boskiej  
i replika miejskiej studni. Nie zapomnieliśmy 
podążyć śladami serialowego Ojca Mateusza. 

Po krótkim odpoczynku na sandomier-
skim rynku wyruszyliśmy do Baranowa San-
domierskiego. Naszym celem było zwiedze-
nie renesansowego zamku, który określany 
jest jako „Mały Wawel”.  Projekt zamku wy-
konał włoski architekt Gucci. Na dziedziń-
cu zamku realizowane były sceny z serialu 
„Czarne chmury”. Na uwagę zasługuje her-
bowa polichromia, zamkowa kaplica. Zamek  
otacza piękny malowniczy ogród. 

Śladami historii

Zrealizowanie wycieczki było 
możliwe m.in. dzięki wykorzystaniu 
techniki nordic walking. Technika ta od-
ciąża stawy kolanowe i kręgosłup elimi-
nując bóle. Poprawia krążenie i dodaje 
energii. Maszerując z kijkami mogliśmy 
pokonywać bez trudu trasę wycieczki 
doznając korzyści poznawczych zwie-
dzając obiekty kultury, a także popra-
wiać naszą kondycję zdrowotną. Należy 
podkreślić, że dofinansowanie wyciecz-
ki ze środków powiatu brzozowskiego 
pozwoliło nam zrealizować nasz wy-
jazd, za co serdecznie dziękujemy.  

M. Pilszak 
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Pomnik „Rocznica Odzyskania Nie-
podległości” odsłonięty został w Orzechów-
ce. Monument to inicjatywa mieszkańców 
miejscowości.

Uroczystości związane z odsłonię-
ciem pomnika rozpoczęła koncelebrowana 
msza św. sprawowana w kościele parafial-
nym w Orzechówce. Po niej zebrani prze-
szli w pochodzie na plac z postumentem. 
Tam pomnik został poświęcony przez ks. 
Proboszcza Karola Goneta i odsłonięty 
przez Adolfa Kuśnierczyka – Sołtysa Orze-
chówki. Następnie Wójt Gminy Jasienica 
Rosielna Urszula Brzuszek odczytała listy 
gratulacyjne przesłane przez Premiera RP 
Mateusza Morawieckiego oraz Marszałka 
Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, po czym 
zebrane delegacje złożyły okolicznościowe 
wiązanki. Przed pomnikiem hołd oddali 
przedstawiciele Premiera RP, władz pań-
stwowych, wojewódzkich, powiatowych, 
gminnych, służb mundurowych, a także 
delegacja mieszkańców Orzechówki oraz 
jednostek działających na terenie gminy Ja-
sienica Rosielna. 

Dalsza część uroczystości miała 
miejsce w Domu Ludowym, gdzie zebra-
nych powitała Wójt Urszula Brzuszek.  
– W tym wyjątkowym roku cała Polska 
świętuje odzyskanie niepodległości. Społe-
czeństwo Orzechówki chciało uczcić tę datę 
budując pomnik „Rocznica Odzyskania Nie-
podległości”. Sto lat temu Polacy musieli 
walczyć o wolność i niepodległość Ojczyzny, 
by kolejnym pokoleniom żyło się lepiej. Wal-
czyli po to, byśmy mieli silną, niepodległą 
i wspaniałą Ojczyznę. Naszym obowiązkiem 
jest szanować i pielęgnować pamięć o tych, 
którzy walczyli o naszą wolność. Ten po-
mnik jest przykładem patriotycznej postawy 
mieszkańców, za co z całego serca im dzię-
kuję. Pomysłodawcą pomnika był nasz Rad-
ny Jan Masłyk i Rada Sołecka Orzechówki. 
Dziękuję im za wielką determinację, dzięki 
której to przedsięwzięcie udało się sfinali-

zować. Słowa wdzięczności kieruję także 
do projektanta i wykonawcy pomnika Ta-
deusza Majchera, który włożył mnóstwo 
serca w jego wykonanie oraz Stanisława 
Buczka, który zadbał o jego otoczenie 
– mówiła Urszula Brzuszek. Do histo-
rii odzyskania niepodległości i czasów 
współczesnych nawiązał w swym prze-
mówieniu również Piotr Uruski – Poseł 
na Sejm RP. Głos zabrali także Stanisław 
Zając - przedstawiciel Wojewody Pod-
karpackiego Ewy Leniart, Ewa Niemiec 
– Dyrektor Zespołu Szkół w Orzechówce, 
Jan Masłyk oraz Adolf Kuśnierczyk. 

Po części oficjalnej nastąpiła część 
artystyczna o charakterze patriotycz-
nym znakomicie zaprezentowana przez 
uczniów miejscowego Zespołu Szkół. 
– Pomysł budowy pomnika wyszedł na 
jednej z Rad Sołeckich. Przedstawił go 
właśnie Jan Masłyk. Później na zebraniu 
wiejskim pomysł zyskał poparcie i przystą-

piliśmy do jego realizacji. Przedsięwzięcie 
sfinansowali w całości mieszkańcy Orze-
chówki. Pomnik, obok którego postawio-
no również krzyż, stanął w centralnym 
punkcie miejscowości – pomiędzy szkołą 
a Domem Ludowym. Dziękuję wszyst-
kim, którzy pomogli nam w realizacji 
tego przedsięwzięcia a w szczególności: 

Upamiętnili rocznicę odzyskania niepodległości

pani Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej, Radzie Sołeckiej 
i Radzie Gminy oraz przede 
wszystkim pani Wójt Urszuli 
Brzuszek. Dziękuję też bu-
downiczemu panu Tadeuszo-
wi, który dostarczył kamień 
pod jego budowę – wyliczał 
Sołtys Kuśnierczyk. - Całe 
przedsięwzięcie zajęło nam 
2 lata. Ogromnie się cieszę, 
że mieszkańcy Orzechówki 
wsparli ten pomysł a Rada 
Gminy z panią Wójt Urszu-

lą Brzuszek na czele również okazała mu 
przychylność. Do tej pory obelisk na cmen-
tarzu był centralnym punktem uruczystości 
patriotycznych. Teraz będziemy się spoty-
kać tutaj, pod pomnikiem – uzupełnił Jan 
Masłyk.

Elżbieta Boroń

Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonał 
Sołtys Orzechówki Adolf Kuśnierczyk

Część artystyczna w wykonaniu uczniów SP w Orzechówce



POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Mariusz Drewniak, Stanisław Pytlowa-

ny oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonicy 
Polskiej uhonorowani zostali tytułem „Zasłu-
żony dla Powiatu Brzozowskiego”. Prezesa 
Ludowego Klubu Sportowego w Wesołej, 
działacza struktur gminnych i powiatowych 
OSP w Dydni i Brzozowie, a także druhów 
ochotników z Jabłonicy Polskiej wybrała 
Kapituła Plebiscytu z grona sześciu nomino-
wanych kandydatów. Uroczyste wręczenie 
statuetek miało miejsce 19 października br. 
podczas obchodów Dnia Patrona Powiatu 
Brzozowskiego Błogosławionego Księdza Je-
rzego Popiełuszki.

Wszystkich tegorocznych laureatów 
łączy społecznikowska pasja i praca na rzecz 
wspierania oraz integracji lokalnych środo-
wisk. - Wszystko, co robię, to dla ludzi, dla 
strażaków. Włącznie oczywiście z wydawa-
nymi monografiami publikowanymi o stra-
żakach i dla strażaków. Książki przywołują 
założycieli poszczególnych jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych, utrwalają ich w pa-
mięci społeczeństwa. Czas mija szybko, ludzie 
odchodzą, ich miejsce zajmują nowe pokole-
nia, więc należy kultywować jakże bliskie nam  
w powiecie brzozowskim tradycje strażackie, 
przedstawiać i opisywać dokonania druhów 
- powiedział Stanisław Pytlowany, działacz 
OSP w Dydni, pracownik Urzędu Gminy  
w Dydni, wyróżniony tytułem Zasłużony dla 
Powiatu Brzozowskiego. Przełomem w dzia-
łalności społecznej Stanisława Pytlowanego 
był rok 2006, kiedy to dzięki jego staraniom 
oraz determinacji i zaangażowaniu współpra-
cowników udało się wprowadzić OSP Dydnia 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego. - Był 21 grudnia, zimny, ale piękny gru-
dniowy dzień. Jadąc do Brzozowa otrzymałem 
telefon z komendy głównej PSP z informacją 
potwierdzającą przyjęcie OSP w Dydni do 
KSRG. Zaznaczyć jednak należy, że działal-
ność społeczna, to nie tylko sukcesy. Wielo-
krotnie trzeba pokonywać mnóstwo proble-
mów do osiągnięcia założonego celu. Barierą 
są przede wszystkim pieniądze, których jak 
wiadomo nie ma za dużo. Przez ostatnie 20 lat 
mieliśmy przychylne strażom pożarnym wła-
dze gminy na czele z wójtem Jerzym F. Adam-
skim oraz radnych, więc udało się zrealizować 
wiele zadań. A tych środków naprawdę trochę 
potrzeba. Pamiętajmy, że systematycznie na-
leży doposażać jednostkę, wymieniać sprzęt, 
dbać o zaopatrzenie indywidualne dla stra-
żaków. Ale pasja i zaangażowanie pomagają 
przełamywać bariery. Zresztą współpraca ze 
strażakami to naprawdę czysta przyjemność. 
Zawsze odpowiadają na apele, na różne ini-
cjatywy, nigdy nie odmawiają wsparcia. To 
specyficzne, bardzo pozytywne środowisko. 
Strażacy mają we krwi pomaganie innym, i to 

nie tylko w chwili zagrożenia. Ty-
tuł Zasłużony dla Powiatu Brzo-
zowskiego otrzymałem nie tylko 
ja, ale wszyscy strażacy ochotni-
cy z Dydni oraz całej gminy. Tak 
traktuję tę nagrodę - podkreślił 
Stanisław Pytlowany.

Wyróżnienie Mariusza 
Drewniaka, prezesa i zawodni-
ka jednocześnie LKS Wesoła 
tytułem Zasłużony dla Powiatu 
Brzozowskiego świadczy o po-
pularności piłki nożnej w po-
wiecie brzozowskim, a także  
o aktywności fizycznej mieszkań-
ców regionu, wykorzystujących 
systematycznie rozwijaną bazę 
sportową od orlików poczyna-
jąc, a na atrakcyjnych ścieżkach  
w przyrodniczej scenerii do nor-
dic walking kończąc. - Prezeso-
wanie i występowanie na mura-
wie zacieśnia więzy w drużynie, 
dokładnie wiem czego potrzebują 
piłkarze, a oni są świadomi mo-
ich oczekiwań. Być może w klubie 
profesjonalnym, z wyższych ligo-
wych szczebli pogodzenie tych 
ról byłoby trudne, ale w klubie 
amatorskim, w którym podstawo-
wą mobilizacją do gry są pasja  
i chęć rozwoju, powyższy system 
w naszym klubie, czy jego struk-
tura  nie przeszkadza w funkcjo-
nowaniu. Naszym celem głównym 
jest zachęcanie zwłaszcza mło-
dych ludzi do czynnego uprawia-
nia piłki nożnej, reprezentowania 
barw naszego klubu. Prowadzimy 
zajęcia na orliku bez pobierania 
żadnych opłat, mamy bardzo do-
brą bazę sportową, także posia-

ZASŁUŻENI DLA

Od lewej: Mariusz Drewniak, Zbigniew Józefczyk , Stanisław Pytlowany



damy argumenty do odciągania współczesnej młodzieży od smartfo-
nów, telefonów, czy laptopów i do zachęcania ich do ruchu na świeżym 
powietrzu, do zdrowego trybu życia. Posiadamy obecnie grupy orlików 
i młodzików regularnie trenujące, zatem mam nadzieję, że zapewni-
my w dalszej perspektywie czasowej kadrę prezentującą odpowiedni 
poziom w LKS Wesoła - stwierdził Mariusz Drewniak. Seniorzy LKS 
Wesoła grają obecnie w klasie A, awansując w krótkim  czasie na ten 
szczebel rozgrywkowy z klasy C. - Nasz klub jest stosunkowo mło-
dy, bo został założony w 2006 roku, a w 2013 grał jeszcze w klasie 
C, plasując się w dolnych rejonach tabeli. Dlatego awans do klasy B,  
a po jednym sezonie do A to dla nas ogromny sukces. Chcemy utrzymać 
ten poziom rozgrywkowy, nie myślimy za bardzo o kolejnych awansach, 
ponieważ budżetowo i piłkarsko na dzisiaj nas na to nie stać - podsu-
mował Mariusz Drewniak.

Jak ważną rolę odgrywają Ochotnicze Straże Pożarne w po-
szczególnych miejscowościach powiatu brzozowskiego pokazuje ko-
lejna nagroda dla druhów, tym razem z Jabłonicy Polskiej. Właśnie 
tamtejsza jednostka jako całość otrzymała tytuł Zasłużony dla Powia-
tu Brzozowskiego. Strażacy z Jabłonicy słyną głównie z dominacji  
w zawodach pożarniczych, odnosząc sukcesy na szczeblu powiato-
wym, ogólnopolskim, czy międzynarodowym. Największym osiągnię-
ciem było zdobycie złotego medalu na międzynarodowej olimpiadzie 
strażackiej drużyny męskiej, a stało się to w lipcu 2017 roku. - Nie 
wiem, czy nie mamy jakiegoś wsparcia z góry, bo dokonujemy na-
prawdę wielkich rzeczy. Wszystko się układa, praktycznie w każdym 
roku notujemy jakiś poważny sukces, liczymy się w walce o najwyższe 
laury nawet na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Być może 
Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko czuwa nad nami i wspiera 
w działaniach. Nasza aktywność integruje społeczność Jabłonicy Pol-
skiej, młodzież garnie się do drużyn strażackich, jest naprawdę dobrze. 
Pomagają nam samorządowcy, mamy dobre relacje z innymi organiza-
cjami w Jabłonicy Polskiej, uważam, że z optymizmem możemy patrzeć 
w przyszłość - oznajmił Zbigniew Józefczyk - Prezes OSP w Jabło-
nicy Polskiej. Wśród nominowanych do tytułu Zasłużony dla Powia-
tu Brzozowskiego znaleźli się: Kazimierz Kozubal - szachowy trener  
z Brzozowa, Norbert Huber - siatkarz pochodzący z Humnisk, obecnie 
zawodnik ekstraklasowych Czarnych Radom, mistrz świata juniorów 
do lat 21 oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Grabownicy Starzeńskiej.

Uroczyste obchody Dnia Patrona Powiatu Brzozowskiego Błogo-
sławionego Księdza Jerzego Popiełuszki zainaugurowano mszą świętą w 
brzozowskiej Bazylice Mniejszej pod przewodnictwem księdza Maria-
na Bocho - Duszpasterza Samorządowców Archidiecezji Przemyskiej.  
W nabożeństwie uczestniczyli samorządowcy z Zygmuntem Bła-
żem - Starostą Brzozowskim i Januszem Dragułą - Wicestarostą 
Brzozowskim na czele, kierownicy jednostek organizacyjnych po-
wiatu, przedstawiciele służb, inspekcji i straży, pedagodzy brzo-
zowskich szkół, naczelnicy i pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Brzozowie, mieszkańcy powiatu. - Błogosławiony Ksiądz Jerzy 
odegrał ogromnie ważną rolę jeśli chodzi o formowanie ludzi mło-
dych. Ich serc i umysłów. Stał się ikoną walki Polaków o godność  
i wolność. Duszpasterz ludzi pracy, Kapłan o niezachwianej odwadze 
opowiadania się po stronie prawdy. Własnym życiem przypieczętował 
ewangeliczną zasadę zwyciężania zła dobrem, jednocząc wokół niej 
cały naród. Dobrze się stało, że z inicjatywy Rady Powiatu i Starosty 
Brzozowskiego Zygmunta Błaża Ksiądz Jerzy został patronem powia-
tu brzozowskiego. To nie tylko wyraz szacunku wobec tego heroicz-
nego kapłana, nie tylko hołd złożony męczennikowi naszych czasów, 
to także wskazanie Go jako życiowego przewodnika. Jego słowa choć 
wypowiadane w konkretnych okolicznościach życia narodu zaskakują 
dziś swoją aktualnością. Dla każdego z nas, dla każdego Polaka, mogą 
służyć za duchowy przewodnik po ścieżkach wiary, życia rodzinnego, 
społecznego i patriotyzmu - powiedział podczas homilii Ksiądz Marian 
Bocho - Duszpasterz Samorządowców Archidiecezji Przemyskiej. Po 
zakończeniu nabożeństwa samorządowcy oraz przedstawiciele służb  
i jednostek złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Błogosławione-
go Księdza Jerzego Popiełuszki.



Dzień Patrona Powiatu Brzozowskiego Błogosła-
wionego Księdza Jerzego Popiełuszki był też okazją do 
przekazania nagród dla nauczycieli z brzozowskich szkół 
ponadgimnazjalnych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego i Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej. Otrzymali je: Dorota Kamińska - Dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących, Jerzy Olearczyk - Dyrektor 
Zespołu Szkół Ekonomicznych, Tomasz Kaczkowski - 
Dyrektor Szkół Budowlanych, Barbara Kozak - Dyrektor 
SOSW, Marta Śmigiel - Dyrektor Poradni Psychologicz-
no - Pedagogicznej, Magdalena 
Kaczkowska, Monika Szczepek 
(Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych), Lilla Lenart, Halina Baran, 
Mariusz Dydek (Zespół Szkół Bu-
dowlanych), Rafał Adamowski, 
Tomasz Zakielarz, Joanna Woj-
nicka (Zespół Szkół Ekonomicz-
nych), Magdalena Dąbrowska, 
Katarzyna Stachowicz (SOSW), 
Barbara Adamska (Poradnia Psy-
chologiczno-Pedagogiczna).

Tegoroczny Dzień Patrona 
był jednocześnie elementem ob-
chodów stulecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Jej odsłonę stanowiła prezentacja książki pod ty-
tułem „Mieszkańcy powiatu brzozowskiego u progu niepodległości”, nad 
którą pracowali: ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec - Uniwersytet 
Rzeszowski, Zbigniew Sobota, dr Krzysztof Hajduk, Agata Duda, Jacek 
Cetnarowicz i Witold Błaż. Publikacja wydana została dzięki wsparciu 
zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”, 
a zawiera biogramy blisko dwóch i pół tysiąca żołnierzy pochodzących  

z powiatu brzozowskiego, którzy walczyli w pierwszej woj-
nie światowej oraz podczas wojny polsko-bolszewickiej. 
- Pracujący nad książką historycy korzystali z zasobów ar-
chiwów państwowych, kościelnych, wojskowych i zidenty-
fikowali nazwiska osób z brzozowszczyzny uczestniczących 
w walkach, czy należących do organizacji konspiracyjnych. 
Dodatkowo zorganizowaliśmy akcję na stulecie odzyskania 
niepodległości polegającą na zaangażowaniu mieszkańców 
powiatu brzozowskiego w odszukiwanie żołnierzy w gro-
nie własnej rodziny, własnych przodków. Ludzie dzwonili, 
pisali, spotykali się z autorami książki, rozmawiali z nimi 
na temat udziału nieżyjących już przodków, 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 - podkreślił Zygmunt Błaż - Starosta Brzozowski.

Na zakończenie z koncertem pieśni patriotyczno-re-
ligijnych wystąpił sanocki zespół wokalny SOUL pod kie-
rownictwem doktor Moniki Brewczak.

Sebastian Czech

dr Monika Brewczak

Występ Zespołu Soul z Sanoka

Wręczenie grawetronów dla nominowanych do tytułu 
„Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego”



Zasłużeni dla Powiatu BrZoZowskiego

stanisław Pytlowany 
Kierownik referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy 
Dydnia. Od 2001 roku aktywnie działa w strukturach OSP w Dydni, pełniąc funkcję Sekretarza Gminnego 
ZOSP RP w Dydni. Od 2006 roku jest członkiem Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie. W 2006 
roku został odznaczony brązowym Krzyżem Zasługi, a w 2009 i 2016 roku otrzymał srebrny i złoty medal 
„Za zasługi dla pożarnictwa”. Współredaktor monografii Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłonce, 
Dydni i Krzemiennej. Organizator wielu zawodów sportowych, strażackich i jubileuszy strażackich.

MariusZ drewniak 
Od roku 2012 związany z klubem LKS Wesoła. Od roku 2014 pełnił funkcję wiceprezesa, zaś  
w  styczniu 2018 roku został prezesem klubu. W 2014 roku założył drużynę trampkarzy, a od 2017 roku 
prowadzi Akademię Piłkarską. Efektem jego zaangażowania był między innymi awans LKS Wesoła do 
klasy A. Ponadto, dzięki jego staraniom, rozbudowano stadion, zamontowano nowe trybuny, pozyskano 
nowych sponsorów, zakupiono stroje, obuwie piłkarskie, czy piłki.

ochotnicZa straż Pożarna w JaBłonicy PolskieJ 
W 2008 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej podpisał decyzję o włączeniu OSP w Ja-
błonicy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Drużyny strażackie z Jabłonicy odnoszą suk-
cesy na szczeblu powiatowym, gminnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. W 2018 roku drużyna 
kobiet zajęła I miejsce w VI Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Krzeszowie, w roku 
2017 drużyny młodzieżowe, jak i dorosłe kobiet i mężczyzn wygrały powiatowe zawody, dzięki czemu 
aż 4 jednostki reprezentowały powiat brzozowski w zawodach wojewódzkich. W 2017 roku ponadto 
drużyna męska zdobyła złoty medal w Międzynarodowej Olimpiadzie Strażackiej CITF w Austrii.

noMinowani do tytułu Zasłużony dla Powiatu BrZoZowskiego

koło gosPodyń wieJskich w graBownicy starZeńskieJ 
Utworzone w roku 1933 wspiera różne inicjatywy podejmowane przez społeczność Grabownicy. Mię-
dzy innymi Kapeli Ludowej i Zespołu Obrzędowego „Graboszczanie”. Wiele wydarzeń obsługiwanych 
jest przez gospodynie z KGW z Grabownicy, ich wyroby i wypieki promują miejscowość i ożywiają 
życie kulturalne wsi, gminy Brzozów, czy powiatu brzozowskiego. W uznaniu działalności Posłanka 
do Parlamentu Europejskiego zaprosiła reprezentację KGW do zwiedzania Parlamentu Europejskiego  
w Brukseli w dniach 16-19 października 2018 roku.

norBert huBer 
Pochodzi z Humnisk, zaś siatkarską karierę rozpoczynał w klasach gimnazjalnych przy V Liceum 
Ogólnokształcącym w Rzeszowie, stanowiącym młodzieżowe zaplecze ekstraklasowej Asseco Re-
sovii. Właśnie w barwach tego rzeszowskiego klubu zaczął osiągać pierwsze ogólnopolskie sukcesy  
w kategoriach juniorskich. Po ukończeniu gimnazjum został zakwalifikowany do Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego w Spale, gdzie uczą się w szkole średniej i trenują najlepsi młodzi siatkarze z całej Polski, 
powoływani do reprezentacyjnych drużyn w różnych kategoriach wiekowych. Norbert Huber czynił 
systematyczne postępy, dzięki czemu szybko włączony został do kadry juniorów do lat 20, z którą  
w 2016 roku zdobył tytuł mistrza Europy. Rok później, tym razem z reprezentacją Polski do lat 21, 
świętował tytuł mistrza świata juniorów. Obecnie jest zawodnikiem Czarnych Radom, zespołu wystę-
pującego w polskiej ekstraklasie i członkiem szerokiej kadry Polski seniorów.

kaZiMierZ koZuBal 
Szachowy trener, do którego największych sukcesów należy zaliczyć udział 16 wychowanków w fina-
łach mistrzostw Polski i zdobyciu 5 medali przez Jakuba Mazurka, Jakuba Gładysza i Pawła Sowińskie-
go. Ponadto 5 jego wychowanków brało udział w indywidualnych mistrzostwach świata uczniów. Byli 
to: Aleksandra Kozubal, Zuzanna Jurkiewicz, Anna Krzysztyńska, Jakub Gładysz i Tomasz Jaskółka.  
Z mistrzostw Polski uczniów w Dąbkach koło Darłowa z medalami wracali: Aleksandra Kozubal, Da-
riusz Sycz, Michał Sycz, Marta Opalińska, Tomasz Jaskółka i Jakub Tomkiewicz. Podopieczni Kazimie-
rza Kozubala brali udział w rozgrywkach drużynowych I i II ligi oraz drużynowych rozgrywkach szkół 
na szczeblu centralnym.
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Niebanalne walory oraz kunszt mu-
zyki orkiestrowej usłyszeć można było 
podczas Jubileuszowego Koncertu Or-
kiestry Dętej Fire Band, która obchodziła 
40-lecie swojego istnienia. Rubinowy Ju-
bileusz, celebrowany 14 października br. 
w Brzozowskim Domu Kultury, był oka-
zją, aby podsumować cztery dekady wspa-
niałej działalności i przywołać w pamięci 
ludzi, którzy na kartach tej działalności się 
zapisali. 

Złotymi zgłoskami w historii Orkie-
stry Dętej Fire Band wpisali się byli człon-
kowie zespołu: Jan Florek, Józef Kry-
gowski, Wojciech Szuba, Piotr Graboń, 
Marian Kula, Piotr Florek, Jan Kozubek, 
Henryk Kudła, Bronisław Szpak, Bole-
sław Czuchra, Krzysztof Krauz, Mieszko 
Winczowski, Michał Dydek, Jerzy Wój-
cik i Jerzy Florek. Muzycy otrzymali pa-
miątkowe statuetki oraz listy gratulacyjne. 
Wyróżniono również solistów 
i tancerzy współpracujących  
z orkiestrą, a także Urszulę Wo-
roniec i Agnieszkę Wójcik-Gdu-
lę. Prezent na ręce Kapelmistrza 
Tadeusza Podulki przekazali 
zaś pracownicy Brzozowskiego 
Domu Kultury. Z kolei „jubila-
ci” gorąco podziękowali Bur-
mistrzowi Brzozowa Józefowi 
Rzepce oraz Sekretarz Gminy 
Beacie Bodzioch-Kaznowskiej 
za wspieranie działalności orkie-
stry oraz Brzozowskiego Domu 
Kultury.

Niewątpliwe sukcesy Fire 
Band docenili zaproszeni goście prze-
kazując na ręce Tadeusza Podulki liczne 
życzenia i gratulacje. Za wieloletnią dzia-
łalność kulturalną podziękował muzykom 
Burmistrz Brzozowa, wręczając im oko-
licznościowe statuetki. Wyrazy szczerego 
uznania wyrazili w liście gratulacyjnym 
Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż i Wi-

cestarosta Janusz Draguła. - Orkiestra Fire 
Band tworzy unikatową oprawę muzyczną 
wielu lokalnych uroczystości i podniosłych 
wydarzeń. Nic więc dziwnego, że taki pro-
fesjonalizm i talent przynosi chlubę nasze-
mu regionowi i bez wątpienia przyczynia 
się do krzewienia kultury na terenie gminy, 
powiatu czy województwa podkarpackie-
go. Pragniemy przekazać wyrazy szacunku 
za zaangażowanie włożone w rozwój pasji 
muzycznych orkiestrantów. To dzięki rzetel-
nej i systematycznej pracy muzycy kształtu-
ją swoją artystyczną wrażliwość, zaś cała 
orkiestra może poszczycić się wieloma suk-
cesami – podkreślali przedstawiciele władz 
powiatu brzozowskiego. 

Muzycy zaprezentowali publiczno-
ści nie tylko porywające przeboje muzyki 
światowej, ale również znany, polski reper-
tuar. Orkiestra wystąpiła w składzie: Sabi-
na Tomaszewska, Joanna Cynkar-Winnic-

ka i Marta Bober (flety), Mateusz Podulka, 
Krzysztof Łobodziński, Antoni Rychlec  
i Jerzy Mrozek (klarnety), Zygmunt Po-
dulka, Andrzej Krauz, Emil Kędra i Mar-
cin Masłyk (saksofony), Piotr Kowalczyk  
i Filip Krauz (kornety), Sebastian Michal-
ski i Rafał Kuźnar (trąbki), Krzysztof Pią-
tek, Maciej Kuśnierczyk, Tomasz Sadow-

Rubinowy Jubileusz Orkiestry Dętej Fire Band

ski, Stanisław Sitarz i Adam 
Ziemiański (puzony), Edward 
Florek (tenory), Stanisław Ło-
bodziński i Antoni Futoma 
(baryton), Stanisław Majkow-
ski (róg), Kazimierz Gierlach  
i Sławomir Skiba (alty), Janusz 
Felbel, Janusz Matusz, Paweł 
Piotrowski i Dariusz Sadow-
ski (gitara basowa) oraz Patryk 
Wojtowicz i Kamil Data (perku-
sja). Koncert swoimi występami 
uświetnili soliści (Aleksandra 

Bąk, Marta Bober, Klaudia Graboń, Anna 
Jurczak, Anna Federczak, Kamila Niewia-
domska oraz Kacper Malinowski), zespoły 
taneczne CANTABILE i TAMITU oraz 
Marcin Dudycz. Imprezę prowadziła Ur-
szula Woroniec.

Anna Rzepka

Informacje z gmIn
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Piękny, kryształowy jubileusz swo-
jego istnienia obchodziło brzozowskie 
koło Polskiego Stowarzyszenia Diabety-
ków. 15-lecie powstania połączone było 
z obchodami Światowego Dnia Walki  
z Cukrzycą i tradycyjnie już rozpoczęło 
się mszą świętą w intencji chorych, odpra-

wioną w Bazylice Mniejszej w Brzozowie. 
Jubileusz, świętowany 24 października br., 
był dla chorych okazją, aby porozmawiać  
o swoich troskach, problemach, ale też 
chwilach radości i szczęścia.  

Liczba chorych rośnie
Cukrzyca jest jedną z najczęściej 

występujących chorób przewlekłych. Sta-
nowi ogromny problem zdrowotny i eko-
nomiczny wielu krajów. Wciąż jest też 
wyzwaniem dla medycyny XXI wieku. 
Wyzwaniem tym trudniejszym, iż mimo 

licznych działań profilaktycznych licz-
ba zachorowań systematycznie rośnie. 
- Obecnie na świecie choruje blisko 450 
milionów ludzi. Możliwe jednak, że nie-
długo liczba ta przekroczy pół miliarda. 
Z ogromnym niepokojem obserwujemy 
ten wzrost zachorowań. Wspominamy dziś 

również Fredericka Bantinga wybitnego 
naukowca, odkrywcę insuliny. W  świecie 
medycznym mało jest tak znaczących, prze-
łomowych odkryć. Wprowadzenie do prak-
tyki klinicznej insuliny praktycznie z dnia 
na dzień sprawiło, iż choroba śmiertelna, 
nieuleczalna stała się chorobą przewle-
kłą. Całkowicie zmienił się jej charakter.  
W dzisiejszych czasach dzięki wzmożonemu 
wysiłkowi lekarzy, personelu medycznego, 
a przede wszystkim pacjentów możemy 
tę chorobę kontrolować i unikać najcięż-
szych powikłań. Największym wyzwaniem 

bowiem jest właśnie unikanie powikłań 
cukrzycy – podkreślał podczas obchodów 
lekarz Piotr Bieleń. 

Rodzina i cukrzyca
Powodzenie w leczeniu cukrzycy 

zależy nie tylko od lekarzy, ale i rodziny 
chorego, dlatego tak ważne jest edukowa-
nie bliskich pacjenta. Choroba wymaga 
zaangażowania wielu środowisk. Dlatego 
też Międzynarodowa Federacja Diabeto-
logiczna jako hasło tegorocznych obcho-
dów Dnia Walki z Cukrzycą ustaliła sen-
tencję „Cukrzyca dotyczy każdej rodziny”. 
- Chorych na cukrzycę niestety przybywa  
i gdyby się rozejrzeć, to nie ma już rodziny,  
w której ta choroba kogoś by nie dotknę-
ła. Dlatego też my, czy to jako pacjenci czy 
też opiekunowie kogoś chorego, powinni-
śmy jak najwięcej o tej chorobie wiedzieć. 
Wyedukowany chory może żyć z cukrzycą 

dłużej. I między innymi taką właśnie rolę 
pełni nasze stowarzyszenie. Razem w cho-
robie jest łatwiej. Jesteśmy dla siebie na-
wzajem grupą wsparcia, udzielamy porad, 
podtrzymujemy się wzajemnie na duchu. 
Myślę, że motyw rodziny i cukrzycy tyczy 
się też naszego stowarzyszenia, gdyż je-
steśmy w nim jedną wielką cukrzycową 
rodziną – mówiła Anna Śliwińska, Prezes 
Zarządu Głównego Polskiego Stowarzy-
szenia Diabetyków w Warszawie. Zaanga-

Złote Odznaki PSD otrzymały: Katarzyna Dziuban-Szaniawska, Helena Cecuła, Ma-
ria Dmitrzak, Stefania Kwolek, Janina Lenart, Maria Najdecka, Wanda Owoc, Helena 
Owsiana, Zofia Szerszeń, Wanda Brach. Srebrne Odznaki PSD wręczono Wiesławie 
Adamskiej oraz Adamowi Adamskiemu. Medale z okazji 35-lecia powstania Pol-
skiego Stowarzyszenia Diabetyków otrzymali Senator RP Alicja Zając i Poseł na 
Sejm RP Bogdan Rzońca. Okolicznościowe dyplomy Zarząd Główny PSD przyznał: 
Janowi Florkowi, Alicji Tomoń, Leszkowi Zajdlowi oraz aptekom: „Rodzinna”, „Pod 
Ratuszem”, „Dr. Max”. Złote medale z okazji 15-lecia PSD w Brzozowie i 100-le-
cia Polski Niepodległej otrzymali również: Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, 
Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, Zastępca Burmistrza Stanisław Pilszak, Prze-
wodniczący Rady Powiatu w Brzozowie Henryk Kozik oraz członkowie koła: Robert 
Duplaga i Jan Kic. Tradycyjnie już pamiątkowe statuetki otrzymali przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych kół PSD w: Sanoku, Krośnie, Lesku, Jedliczu i Jaśle, a także Zarząd 
Rejonowy w Sanoku.

Z rodziną i bliskimi łatwiej

Odznaki Zarządu Głównego wręczyła  
Prezes Anna Śliwińska

Informacje z gmIn
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żowanie bliskich odgrywa niekiedy wręcz 
kluczowa rolę. - Rola rodziny jest ważna 
w leczeniu zarówno tych najmłodszych, jak 
i najstarszych pacjentów. Niejednokrotnie 
jej pomoc może uratować życie chorego, 
jak w przypadku ostrych powikłań cukrzy-
cy. Zwracając szczególną uwagę na rolę 
rodziny w walce z cukrzycą, zachęcam, aby 
na kolejny cykl szkoleń wybrać się właśnie  
z bliskimi  – proponował Piotr Bieleń. 

Kryształowy Jubileusz
Wspominając początki działalności 

koła nie zbrakło sentymentalnych refleksji  
i przemyśleń. Przypomniano jak 15 lat temu 
grupa osób z obecnym Prezesem Stanisła-
wem Połdiakiem, obdarzona  
w zapał niesienia pomocy 
chorym, powołała do ży-
cia brzozowskie koło PSD. 
Wspomnienia mieszały się 
ze słowami uznania i życzeń. 
- Gratuluję Państwu dzisiej-
szego Jubileuszu. Jestem 
świadoma jak wiele deter-
minacji i siły woli wymagało 
te 15 lat działalności. Praca 

społeczna do najłatwiejszych bowiem nie należy. 
Napotykamy na swojej drodze różne problemy, 
różne trudności i różnych ludzi. Mimo wszelkich 
przeciwności i trudów staramy się je pokonać  
i trwać dla dobra drugiego chorego człowieka. 
Bo taka jest misja naszego stowarzyszenia – pod-
kreślała Prezes Anna Śliwińska. 

Jubileusz był też okazją do uhonorowania 
osób, które wspierają Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków. Wśród odznaczonych znaleźli się 
przedstawiciele samorządu terytorialnego, in-
stytucje i osoby prywatne. W gronie wyróżnio-
nych znaleźli się miedzy innymi: Stanisław Pil-
szak, który otrzymał statuetkę Pomocna Dłoń, 
Prezes Anna Śliwińska (statuetka Złote Serce) 

oraz księgowa brzozowskiego koła 
Zofia Zajdel (statuetka Złota Róża). 
Ponadto na wniosek członków 
koła w Brzozowie Zarząd Główny 
przyznał Stanisławowi Połdiakowi 
Złoty Medal PSD „Razem w walce  
z cukrzycą”.  

Oprawę muzyczną jubile-
uszu zapewniła Kapela Ludowa 
„Graboszczanie”.

Anna Rzepka

Pracownicy Fundacji „W Tro-
sce o Życie” i Niepublicznego Zakła-
du Opieki Zdrowotnej DAR-MED  
w Brzozowie zorganizowali 26 paź-
dziernika br. spotkanie z okazji XV 
Ogólnopolskiej Kampanii Społeczno-
-Edukacyjnej „Hospicjum to też Ży-
cie”. Jego uczestnikami byli członko-
wie grupy wsparcia z Dziennego Domu 
Pomocy w Rakowej i Brzozowie oraz 
pracownicy. Celem akcji  kampanii jest 
zwrócenie uwagi na rolę opiekunów ro-
dzinnych, którzy troszczą się przewlekle 
chorymi i osobami u kresu życia. 

Prowadząca spotkanie Maria Myć-
ka wierszem swojego autorstwa pt. „Bez-
warunkowa miłość” ukazała trudne czyny 
i poświęcenie, jakie niosą chorym opie-
kunowie rodzinni. – Ktoś, kto się spotkał  
w swoim życiu z hospicjum domowym wie 
jaki to wymiar życia. Domowe hospicjum 

to według pracowników fundacji 
„W Trosce o Życie” i DAR-MED-
-u schronisko dla przewlekle cho-
rych, słabych, pokrzywdzonych 
przez los, częściowo lub całkowi-
cie zależnych od opiekunów, tzw. 
opiekunów rodzinnych, którzy 
żyją dla podopiecznych. To bo-

haterowie naszych współczesnych dni oraz 
dzisiejszego naszego spotkania – podkre-
śliła Prezes Fundacji Jolanta Leń, pełniąca 
rolę gospodarza. 

Podczas spotkania referat pt. 
Hospicjum to też życie wygłosiły 
pracownice DAR-MED-u Judyta Soł-
tysik i Agnieszka Filip. Przybliżyły 
one zebranym zagadnienia dotyczą-
ce opieki w hospicjum domowym. 
Przekazały informację na temat ży-
cia rodziny w hospicjum domowym,  
w którym sprawowana jest opieka nad 
niesamodzielnymi bliskimi dorosłymi 
i dziećmi. – Opieka naszego hospicjum 
ma na celu poprawę jakości życia cho-
rego i jego bliskich, zmagających się  

z codziennymi problema-
mi, związanymi z postępu-
jącą, często nieuleczalną 
chorobą, a także pomoc  
w zapobieganiu cierpie-
nia, niesienia ulgi, lecze-
nia bólu oraz wsparcia 
dla rodzin pacjenta – po-
wiedziała Agnieszka Filip. 

Bardzo ważną rolę 
i niestety często niedoce-
nianą pełnią w chorobie 

opiekunowie rodzinni, którzy koncen-
trując się na potrzebach podopiecznego 
również potrzebują wsparcia innych osób.  
– Opiekun rodzinny czuwa fizycznie i emo-
cjonalnie nad chorym bliskim. Pomaga  
w codziennym życiu, sprawuje opiekę  
i jest przy chorym 7 dni w tygodniu,  
24 godziny na dobę czasami przez wiele lat. 

Hospicjum to też Życie

Maria Myćka Jolanta Leń

Kacper 
Malinowski
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Stowarzyszenie „Grupa Dobra 
Myśl” z Grabownicy Starzeńskiej, 
wspólnie z miejscową Szkołą Podstawo-
wą, zorganizowało wieczór ze św. Janem 
Pawłem II. Nie zabrakło na nim wspo-
mnień i wzruszających momentów.

Wieczornica była kolejnym przed-
sięwzięciem Grupy zorganizowanym 
w ramach cyklu „Wspólne dobro – nie-
podległość”. – W tym wyjątkowym roku 
zaplanowaliśmy kilka imprez z okazji 
100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Ich punktem kulminacyjnym 
będzie oczywiście 11 listopada, kiedy 
to zaprosimy wszystkich do Grabowni-
cy na uroczysty program artystyczny.  
W obchodach 100-lecia niepodległości 
nie mogło zabraknąć osoby św. Jana 
Pawła II – wielkiego patrioty, niezwykłe-
go człowieka, papieża otwartego całym 
sercem na ludzi. W tym roku mija 40 lat 
od dnia, kiedy na ekranach czarno-bia-

łych telewizorów ukazał się nam Karol 
Wojtyła na balkonie bazyliki św. Piotra 
i usłyszeliśmy znamienne „Habemus 
papam”. To wydarzenie stało się za-
czątkiem zmian w naszym kraju i w nas 
samych, dlatego w programie „Wspól-
ne dobro – niepodległość” nie mogło 
zabraknąć wspomnienia  
o papieżu Polaku – stwier-
dziła Aleksandra Haudek, 
Prezes Grupy Dobra Myśl.

Na scenie wystąpiła 
młodzież z miejscowej szko-
ły wraz z zespołem „Tury-
styczne Śpiewogranie”. Dla 
widzów przygotowano wie-
czór wspomnień, wzbogaco-
ny multimedialnym pokazem 
zdjęć. Można było usłyszeć 

Wezwany z dalekiego kraju
wiersze autorstwa św. Jana Pawła II, piosenki 
ściśle z nim kojarzone, na przykład „Barkę” czy 
„Góralu, czy ci nie żal”, a także posłuchać aneg-
dot związanych ze świętym. Były też wspomnie-
nia z jego pielgrzymek do Polski, przywołano 
również dramatyczne chwile zamachu na pa-
pieża oraz późniejsze zawierzenie Matce Bożej. 

Wspomnienie miało przejmu-
jący koniec, gdy mowa była 
o cierpieniu i odchodzeniu do 
Boga, a także o ceremonii po-
grzebu naszego papieża i hoł-
dzie pamięci, jaki złożyli mu 
przedstawiciele całego świa-
ta. Autorką scenariusza była 
Anna Przystasz, którą wsparła 
koncepcyjnie Anna Szuba.

Drugą część spotkania 
poprowadził redaktor Andrzej 
Józefczyk. Dziennikarz, na 

co dzień związany z „Nowym 
Podkarpaciem”, który przedstawił „od kuch-
ni” przygotowania do wizyty Jana Pawła II  
w Krośnie. Prelekcja wzbogacona ciekawostka-
mi, anegdotami i bogatą kolekcją zdjęć przywo-
łała we wspomnieniach czerwiec 1997 roku.

Na koniec podano pyszne kremówki  
i wieczór upłynął na rozmowach i wspomnie-
niach – tych już bardzo indywidualnych.

Elżbieta Boroń

„Bezwarunkowa miłość”

(…)
Żyją cicho i pokornie niby w kontemplacyjnym zakonie,
znoszą na ziemi dzielnie wszelkie
trudy i znoje wierząc,
że nagrodę da Bóg na nieboskłonie.

Wdzięczni za każdą pomoc okazaną,
drzwi domów szeroko wszem otwierają
i dziękują serdecznością wręcz niesłychaną.

(…)
Jeśli kiedykolwiek, mój człowiecze
spotkasz osobę przez los dotkniętą, 
pomyśl o heroizmie tego, kto
mu służy siłą nieugiętą.

To bohaterowie dnia powszedniego,
którzy żyją i pracują, w domowym hospicjum,
dla bliźniego chorego swego.

Chylimy czoła przed trudem, który wielce doceniamy
całujemy spracowane ręce i nisko się im 
z szacunkiem kłaniamy.
         Maria Myćka

Andrzej Józefczyk

Często pozbawiony wsparcia  
i pomocy innych. Pomagajmy  
w sprawowaniu opieki na-
szym bliskim. Pamiętajmy, 
że choroba może nie tylko 
wiele zabrać, ale może też 
wzbogacić wewnętrznie. Oso-
by, które doświadczyły cho-
roby, zarówno jako pacjent  
i jako opiekun, często mówią, 
że teraz inaczej postrzegają 
swoje życie. Bycie na granicy 
życia i śmierci pozwala dobit-
nie zrozumieć, co jest dla nas ważne 
i jaki mamy świat wartości oraz jego 
hierarchię -  poinformowała Judyta 
Sołtysik.

Spotkanie uświetniły występy 
młodych wokalistów. Dla zebranych 
swoje umiejętności zaprezentowali 
Kacper i Marcel Malinowscy oraz 

grupa wokalna z Brzo-
zowskiego Domu Kultury  
w osobach: Klaudia Gra-
boń, Damian Rachwał, 
Martyna Wrona, Urszu-
la Kaczor, Amelia So-
wińska, Wiktoria Skiba, 
Martyna Szurlej, Mate-
usz Ryba, Oliwia Fiołek, 
Amelia Łobaza, Martyna 
Sowińska, Kamila Wola-

nin i Weronika Żak. 
Prezes Fundacji „W Trosce o Ży-

cie” Jolanta Leń podziękowała wszystkim 
za udział w imprezie, a artystom za wy-
stępy. Życzyła dużo zdrowia, siły, pogo-
dy ducha oraz wytrwałości w pokonywa-
niu trudu dnia codziennego. Uczestnicy 
Dziennego Domu Pobytu w Brzozowie 
wyrazili swoją wdzięczność, częstując 
uczestników domowymi słodkościami. 

Spotkanie upłynęło w ciepłej, przyjaznej 
wręcz, pełnej skupienia atmosferze. Uświadomi-
ło jego uczestnikom konieczność wsparcia na co 
dzień hospicyjnych opiekunów rodzinnych.

Anna Kałamucka

Amelia Sowińska

Prelekcje pt. Hospicjum to też życie wygłosiły 
Judyta Sołtysik i Agnieszka Filip



Październik:. nr 9 (165)

25
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Informacje z gmIn

13 października br. słucha-
cze Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
w Brzozowie brali udział w wyjeździe 
do Bukowiny Tatrzańskiej by skorzy-
stać z kąpieli w basenach termalnych. 
Wyjazd realizowany był w ramach  za-
dania publicznego pod nazwą  „Szanuj 
zdrowie dla siebie”.   W promieniach 
październikowego słońca słuchacze 
mogli skorzystać z kąpieli w basenach 
zarówno wewnątrz obiektów jak rów-
nież na zewnątrz.  

Termy Bukowina to magiczne miejsce 
pozwalające odpocząć zdala od zgiełku miast 
w otoczeniu pięknych gór. Jest to kompleks 
basenów geotermalnych zasilanych wodą ter-
malną, który zlokalizowany jest w Bukowinie 
Tatrzańskiej. To największy tego typu obiekt 
w Polsce. Wody ujmowane są głębokim otwo-
rem Bukowina Tatrzańska. Kompleks usytu-
owany jest na skraju Tatrzańskiego Parku 
Narodowego. Ze względu na mineralizację, 
skład jonowy i mikroelementów, a także niski 
charakter zasadowy i odpowiednią twardość, 

Szanuj zdrowie dla siebie
wody termalne są środkiem leczniczym 
oraz rehabilitacyjnym. Pomagają elimi-
nować dolegliwości układu mięśniowo-
kostnego, bóle stawów, stany zapalne. 
Pobyt na basenach termalnych dobrze 
wpływa na układ sercowo-naczyniowy  
i przemianę materii. 

Słuchacze UTW w Brzozowie 
dziękują Starostwu Powiatowemuw 
Brzozowie za dofinansowanie, dzięki 
któremu mogli skorzystać z tak wspania-
łych atrakcji.

Ewa Toczek

Jubileusz 550-lecia powstania 
swojej miejscowości świętowali miesz-
kańcy Jabłonki. W organizację obcho-
dów włączyło się praktycznie całe jej 
środowisko. Uroczystości zainicjo-
wała koncelebrowana msza św. polo-
wa odprawiona w parku przy Dworze  
w Jabłonce. Przewodniczył jej i homi-
lię wygłosił ks. prof. dr hab. Stanisław 
Nabywaniec. Po eucharystii była moż-
liwość zwiedzenia dworu oraz obej-
rzenia wystawy prac przygotowanych 
na konkurs „Bądź dumny, jesteś Pola-
kiem”. 

Dalsza część obchodów mia-
ła miejsce w Domu Ludowym.  
W jego frontową ścianę wmurowa-
no tablicę upamiętniającą jubileusz, 
którą poświęcił ks. Bogusław Zajdel 
– Proboszcz Parafii w Jabłonce. Do 
aktu odsłonięcia zaproszono Jerzego  
F. Adamskiego – Wójta Gminy Dydnia 
oraz Stanisława Pałysa – Sołtysa Ja-
błonki i równocześnie Zastępcę Wójta 
Gminy Dydnia. Ten ostatni, jako go-
spodarz miejscowości powitał rów-
nież zebranych gości. W dalszej części 
uroczystości miała miejsce cześć arty-
styczna o charakterze patriotycznym 
zaprezentowana przez uczniów miej-
scowej Szkoły Podstawowej, koncert 
Orkiestry Dętej Gminy Dydnia pod ba-
tutą Zygmunta Podulki oraz rozwiąza-
nie konkursu „Bądź dumny, jesteś Pola-
kiem”. W kategorii konkurs plastyczny 
– dzieci do lat 10 - I miejsce przyznano 

Małgorzacie Krupińskiej i Zuzannie Kulon, 
II miejsce zajęły Anna Bukład i Marcjanna 
Myćka, zaś III Wojciech Kwolek. Wyróżnie-
nia otrzymały Oliwia Kondracka oraz Rok-
sana Sokołowska. W kategorii 
młodzież w wieku 11-15 lat naj-
wyżej oceniono prace Anny Szaj-
nowskiej i Magdaleny Pajęckiej. 
Na podium znalazły się również 
Wiktoria Pajęcka (II miejsce),  
a także Gabriel Dmitrzak, Julia 
Dmitrzak i Patrycja Sokołow-
ska (III miejsce). Wyróżnienia 
powędrowały do Weroniki Mil-
czanowskiej oraz Jakuba Mil-
czanowskiego. W kategorii kon-
kurs literacki dzieci do lat 10 
najlepiej wypadł Rafał Dmitrzak. 

W kategorii młodzież w wieku 
11-15 lat I miejsce przyznano 
Mateuszowi Krupińskiemu, II 
Gabrieli Zanewiat, a III Nata-
lii Kondrackiej i Annie Piegdoń.  
W kategorii osoby pow. 16 r.ż.  
I miejsce przyznano Magdalenie 
Kondrackiej. – Dzisiejsza uro-
czystość łączy dwa święta – nasz 
lokalny jubileusz 550-lecia, oraz 
ogólnopolski – 100-lecie odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. 
Te obchody przygotowywaliśmy 
wspólnie z działającymi tutaj orga-

nizacjami społecznymi Stowarzyszeniem na 
Rzecz Rozwoju Wsi Jabłonka, Kołem Go-
spodyń Wiejskich, Akcją Katolicką, Ochot-
niczą Strażą Pożarną, a także naszą Szkołą 

Jubileusz Jabłonki
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Marsz nordic walking z okazji 100-le-
cia odzyskania przez Polskę niepod-

ległości zorganizowano dla haczowskiej 
młodzieży uczącej się w miejscowej Szko-
le Podstawowej. Nastolatki wraz z opieku-
nami, wędrowali do miejsc pamięci znaj-
dujących się na terenie Haczowa, poznając 
historię miejscowości oraz wspominając 
osoby zasłużone nie tylko dla samego Ha-
czowa, ale też i Polski.

Rajd to wspólna inicjatywa Towa-
rzystwa Ziemi Haczowskiej i Szkoły Pod-
stawowej. W inicjatywę zaangażował się 
również ks. Prałat Kazimierz Kaczor, na-
uczyciele ze szkoły oraz Sołtys Haczowa 
Ryszard Błaż.

Marsz rozpoczęła rozgrzewka prze-
prowadzona w gminnym parku pod okiem 
Justyny Terleckiej – nauczycielki wycho-
wania fizycznego w SP w Haczowie. Na-
stępnie młodzież udała się pod pomnik 
ks. Marcina Tomaki – byłego Proboszcza 
miejscowości, męczennika z obozu w Da-
chau. Historię bohaterskiego duszpasterza 

bogato opisał ks. Prałat Kazimierz Kaczor, 
zaznaczając, że mieszkańcy Haczowa, 
starają się by ks. Tomakę wynieść na oł-
tarze w randze błogosławionego męczen-
nika. Przypomniał również, że został on 
odznaczony Krzyżem Niepodległości za 
pracę w dziele odzyskania niepodległości. 
Kolejnym przystankiem był obelisk i dęby 
katyńskie. O miejscu pamięci, Józefie 
Wojnowskim i Władysła-
wie Jaroszu, którym po-
święcony jest obelisk opo-
wiedziała Marzena Foryt 
– historyk ze SP w Haczo-
wie. Ostatnim miejscem, 
które odwiedziła młodzież 
był pomnik „Mężom, Bra-
ciom, Ojcom, Synom Po-
ległym w obu wojnach”. O 
ciekawej historii pomnika 
oraz bohaterach, którzy 
oddali życie za wolność 
Polski opowiedział mło-
dzieży Sołtys Ryszard 

Marszem przez lekcję historii Błaż, przytaczając kilka ciekawostek.
Rajd zakończono grillem zorganizo-

wanym przez KGW przy budynku GOKiW 
w Haczowie. Każdy z uczniów otrzymał 
pamiątkowy medal, a poszczególne klasy 
puchary. Szkoła, zaś komplet piłek. – To już 
drugi marsz zorganizowany dla młodzieży. 
W ubiegłym roku był bardziej rekreacyjny, 
a w tym z uwagi na setną rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, miał on 
charakter patriotyczny. Uczniowie przeszli 
przez miejsca, związane w walkami wolno-
ściowymi i posłuchali nieco o historii tych 
miejsc, o ludziach, których upamiętniono 
pomnikami. Mam nadzieję, że ta może tro-
chę nietypowa lekcja historii przybliżyła 
młodym odrobinę przeszłość naszej miej-
scowości i dała kilka powodów do przemy-
śleń, o tych, dzięki którym i oni i my i kilka 
wcześniejszych pokoleń możemy się cieszyć 
wolnością i własnym krajem – podsumo-
wała Aleksandra Ekiert.

Impreza została dofinansowana ze 
środków Powiatu Brzozowskiego i budżetu 
gminy Haczów.

Elżbieta Boroń

Podstawową. Mszą na terenie Dworu roz-
poczęliśmy nasze świętowanie. Miejsce nie 
było przypadkowe, bo można powiedzieć, 
że to właśnie tam rozpoczęło się życie Ja-
błonki. Ogromnie się cieszymy się, że na 
nasze zaproszenie tak licznie odpowiedzie-
li mieszkańcy Jabłonki, na czele z panią 
Stanisławą Marynowską, najstarszą na-
szą mieszkanką i zaproszeni goście. Dzię-
kuję też wszystkim, którzy przyczynili się  
i przyczyniają się do rozwoju naszej miej-
scowości. Słowa wdzięczności chciałbym 
również skierować do rodziców, dziadków  
i mieszkańców Jabłonki za kształtowanie 
w naszych dzieciach i młodzieży posta-
wy patriotycznej, szacunku nie tylko do 
Polski, ale też naszej małej Ojczyzny oraz 
rozwijania wrażliwości na piękno. Było to 
niezwykle widoczne w pracach konkurso-
wych – mówił Stanisław Pałys. Głos za-
brał również Wójt Jerzy F. Adamski, który 
przywołał wspomnienia wizyty u papieża 

Jana Pawła II, przypominając, że to właśnie 
pochodzący z Jabłonki rękodzielnicy, twór-
cy ludowi oraz osoby kultywujące rodzime 

tradycje byli wykonawcami prezentów, 
które otrzymał nasz obecny święty. Po-
dziękował również wszystkim, którzy 
aktywnie zaangażowali się w organizację 
i oprawę uroczystości jubileuszowych. 
Szczególne słowa wdzięczności trafiły 
do Beaty i Henryka Berentów właścicie-
li Dworu w Jabłonce, którzy ufundowali 
pamiątkowy ornat oraz poczęstunek.

Jubileusz stał się też okazją do pro-
mocji książki „Ochotnicza Straż Pożarna 
w Jabłonce, zarys dziejów 1951-2018”, 
której autorem jest Robert Ostrowski. 
Autor wspólnie z Stanisławem Pytlowa-
nym – Wiceprezesem Gminnego Zarządu 
OSP w Dydni pokrótce przedstawili pu-
blikację i jej zawartość. 

Uroczystość została dofinanso-
wana ze środków Stowarzyszenia LGD 
„Ziemia Brzozowska” w Brzozowie.

Elżbieta Boroń
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27 września br. druh Maciej 
Rachwał naczelnik jednostki OSP 
Grabówka odebrał z rąk Pana Danie-
la Obajtka - Prezesa PKN Orlen czek 
na zakup wyposażenia. Państwowy 
koncern paliwowy przekazał ponad 
2 mln zł na wsparcie 360 jednostek 
państwowej, jak i ochotniczej straży 
pożarnej z całego kraju. Środki mają 
zostać przeznaczone m.in. na sprzęt, 

Strażacy z OSP Grabówka w Kielcach 
na gali konkursu „Orlen dla Straży Pożarnej” 

który posłuży ratowaniu ludzkiego ży-
cia i mienia.  

PKN Orlen od 18 lat pomaga 
strażakom. W tym czasie spółka prze-
kazała 12 mln zł. Premier Mateusz 
Morawiecki powiedział, że ochotnicze 
straże pożarne to wielka część społe-
czeństwa obywatelskiego, to Olbrzy-
mia Siła Polski. – Bardzo dziękuję za 
to, że jesteście częścią budowy silnego 

państwa polskiego. Bez was bylibyśmy w wielu miej-
scach pozbawieni obecności szeroko rozumianego 
państwa, które pomaga. Jesteście obecni w małych 
ojczyznach: jesteście we wsiach, miasteczkach, po-
traficie współdziałać, potraficie brać tego byka za 
rogi i stawiać czoło wielkiemu niebezpieczeństwu. 
Chylę czoło przed waszym wielkim bohaterstwem  
– mówił premier.

W uroczystej gali udział wzięli także: druh 
Adam Kopiczak - Prezes OSP Grabówka, Jacek 
Adamski - Dyrektor GOK w Dydni, który pilotował 
wniosek na dofinasowanie oraz Stanisław Pytlowa-
ny - Wiceprezes ZOG ZOSP RP w Dydni.

Galę uświetnił koncert w wykonaniu zespołu 
Golec Orkiestra.

Stanisław Pytlowany

30 września br. w naszej szkole od-
był się po raz pierwszy Rodzinny Rajd 
Rowerowy. Trasę 15-stu kilometrów prze-
jechało 145 uczestników w wieku od 6 do 
70 lat, niektórzy z najmłodszych (3 lata) 
podróżowali wygodnie w fotelikach zapię-
tych do rowerów swoich rodziców.

 Rajd zorganizowany został przez 
dyrektora i nauczycieli Szkoły Podstawo-
wej w Jabłonicy Polskiej przy aktywnym 
udziale rodziców. Celem tego spotkania 
było: propagowanie aktywnych form 
wypoczynku w gronie rodzinnym oraz 
koleżeńskim, upowszechnienie  zdro-
wego stylu życia - wolnego od nało-
gów, integrowanie całych rodzin oraz 
społeczności lokalnej poprzez rekre-
ację na świeżym powietrzu, a także 
krzewienie turystyki rowerowej i zasad  
ruchu drogowego.

Rajd był także formą  lokalnego 
uczczenia setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Trasa rajdu 
przebiegała następująco: wyjazd z par-
kingu przy Szkole Podstawowej w Jabło-
nicy Polskiej, następnie w kierunku ronda 
w Haczowie, postój obok Urzędu Gminy, 
wyjazd w stronę Haczów-Wygon, prze-
jazd przez drewniany most na druga stro-
nę Haczowa i powrót do Jabłonicy Pol-
skiej na plac szkolny. Nad bezpiecznym 

przebiegiem rajdu czu-
wała niezastąpiona OSP 
w Jabłonicy Polskiej na 
czele ze Zbigniewem 
Józefczykiem, policjan-
ci z Komendy w Haczo-
wie oraz Pani Grażyna 
Stapińska – pielęgniarka 
środowiskowa.

Rowerem po zdrowie i dla uczczenia rocznicy

Po powrocie do szkoły na uczest-
ników czekały ciepłe kiełbaski i herbatka  
oraz smaczne ciasta upieczone przez rodzi-
ców.  Nie obyło się także bez  pamiątko-
wych zdjęć, podziękowań i wręczonych me-
dali dla każdego uczestnika. Sił wystarczyło 
także na gry i zabawy, które rozgrywano na 
placu szkolnym. Rywalizacja w przeciąga-
niu liny zaangażowała całe rodziny, które 
aktywnie i radośnie spędziły piękne, sło-
neczne niedzielne popołudnie. 

Serdeczne podziękowania za po-
moc w pozyskaniu środków finansowych 
kierujemy dla Pani Małgorzaty Nowickiej 
pracownika Urzędu Gminy w Haczowie. 
Rodzicom, Sołtysowi Jabłonicy Polskiej  
i nauczycielom  za zaangażowanie, pomoc  
i udział w rajdzie.

Tekst i zdjęcia: Justyna Terlecka
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Tytułowe hasło to temat przewodni konferencji 
dla młodzieży, którą zorganizował Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej. Przedsięwzię-
ciu patronowała Wójt gminy Urszula Brzuszek.

Prelegentami konferencji byli dr Marek Motyka i Krzysz-
tof Jamroży z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Oprócz młodzieży 
obecni na niej byli również nauczyciele, przedstawiciele policji, 
pomocy społecznej oraz parafii z terenu gminy, gdyż na temat za-
grożeń w wirtualnym świecie należy reagować interdyscyplinarnie  
i skutecznie. – Podjęty temat jest niezwykle aktualny w związku  
z ciągłym i dynamicznym rozwojem mediów cyfrowych i technologii 

informacyjno – komunikacyjnych. Niestety ujemną wartością 
tego cywilizacyjnego dobrodziejstwa jest szereg zagrożeń, na 
które narażona jest współczesna młodzież. Spotkanie przybli-
żyło temat cyberprzemocy – czyli wszelkich form przemocy  
w sieci takich jak: nękanie, zastraszanie, prześladowanie, któ-
re są realizowane przy użyciu nośników elektronicznych i In-
ternetu tj. sms-ów, e-maili, for internetowych i przede wszyst-
kim portali społecznościowych typu Facebook. Zgromadzeni 
dowiedzieli się m.in. jak sobie radzić z taką formą przemocy  
i jak odpowiadać na ataki sprawcy. Paradoksalną ciekawostką 
okazał się fakt, że ofiara oraz sprawca mają ze sobą mnóstwo 
wspólnych cech – przede wszystkim niskie poczucie wartości. 
Ogromnie mnie cieszy fakt, że dyskusja miała charakter dialo-
gu, gdyż młodzież żywo reagowała na sugestie prowadzących  
– opowiadała Bernardyna Zygarowicz–Filar – Kierownik 
GOPS w Jasienicy Rosielnej.

Konferencja była jednym z elementów Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
który realizuje jasienicki GOPS. 

Elżbieta Boroń, fot. Arch. GOPS w Jasienicy Rosielnej

Stop cyberprzemocy

„Naród, który nie szanuje swej 
przeszłości nie zasługuje na szacunek 
teraźniejszości i nie ma prawa do przy-
szłości”.  Tym o to mottem, które jest 
wskazówką dla nas Polaków, Agata 
Duda - Prezes Stowarzyszenia „Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi Dynowsko- 
Brzozowskiej” rozpoczęła uroczystość 
przeznaczoną dla mieszkańców Gminy 
Nozdrzec.

Odbyła się ona w Domu Strażaka 
w Warze 25 października br. w ramach 
realizacji projektu pt. „Losem rzuceni... 
Pamięci mieszkańców Gminy Nozdrzec 
1914-1921”. Inicjatywa ta realizowana 
jest w zakresie projektu „Podkarpackie 
Inicjatywy Lokalne 2018-2019” dofi-
nansowanego ze środków Programu 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Jej 
partnerem jest Gminny Ośrodek Kultury 
w Nozdrzcu i Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy im. Anny w Izdebkach.

Celem działania jest upamiętnie-
nie osób z dzisiejszej Gminy Nozdrzec, 
które walczyły w I wojnie światowej,  
w Legionach Piłsudskiego, o Lwów oraz 
w wojnie polsko-bolszewickiej. Pośród 
nich znalazły się sylwetki wybitne, ta-
kie jak ks. Józef Pęcherek z Baryczy, 
który przynależał do parafii w Wesołej, 
por. Stanisław Szpiech z Wary, ks. ka-
pelan major WP  Józef Żelaznowski. 
Za służbę na rzecz odradzającej się Oj-
czyzny otrzymali najwyższe 
odznaczenia państwowe. Po-
staci te przybliżył dr Krzysztof 
Hajduk. Opisał także działa-
nia wojenne na terenie gminy  
w latach 1914-1915. 

Prelekcja spotkała się  
z dużym zainteresowaniem ze 
strony słuchaczy. Niektórzy 
z nich do dzisiaj przechowu-
ją stare fotografie, na których 

Losem rzuceni 

widnieją ich przodkowie biorący udział w wy-
darzeniach wojennych sprzed 100 lat. Ocalenie 
od zapomnienia ich bliskich wywołuje radość  

i poczucie dumy.
Po prelekcji miej-

scowy poeta Józef Cupak 
zaprezentował własne wier-
sze, w których z dumą opie-
wa „nasze korzenie”. 

Na zakończenie spo-
tkania Agata Duda podzię-
kowała paniom: Danucie 
Kusińskiej i Edycie Ser-
watce  za duży wkład pracy 
włożony w przygotowanie 
przedsięwzięcia. Wyrażo-
no również wdzięczność 

panom z OSP w Warze za udostępnienie sali  
i paniom z KGW w Warze za pomoc w przygo-
towaniu inicjatywy. 

Poinformowano także, że na początku 
grudnia br. również w Domu Strażaka w Warze 
będzie miała miejsce promocja publikacji autor-
stwa Agaty Dudy i dr. Krzysztofa Hajduka pt. 
„Losy mieszkańców Gminy Nozdrzec w latach 
1914-1921", na którą zaproszono zebranych. 

Dr Krzysztof Hajduk podczas prelekcji

Józef Cupak

Uczestnicy spotkania Agata Duda
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Krystyna Kulman, Ewa Zajdel oraz 
Jan Organ byli tegorocznymi gośćmi na  
V Poetyckich Spotkaniach Pałacowych, 
które zorganizowano w Środowiskowym 
Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach.

Przybyłych na spotkanie powitała 
Katarzyna Dyrda – Kierownik ŚDS w Iz-
debkach, która następnie przekazała głos 
Janowi Organowi i Dominice Trybiec  
– uczestnikom, którzy moderowali i popro-
wadzili spotkanie. Pani Dominika pokrótce 
przedstawiała biogramy poetów, zaś Jan 
Organ prowadził z nimi rozmowę. Zebrani 
mogli się dowiedzieć, m.in. o początkach 
twórczości obu poetek, ich pasji twórczej, 
zainteresowaniach, autory-
tetach czy też o tym co jest 
dla nich inspiracją. Zarów-
no Krystyna Kulman jak  
i Ewa Zajdel poinformowa-
ły zebranych o swoich naj-
nowszych wydawnictwach, 
po czym przedstawiły kilka 
swoich wierszy. Na koń-
cu kilka wierszy ze swojej 
twórczości zaprezentował 
Jan Organ. W spotkaniu po-
etyckim udział wzięli rów-
nież uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Dydni zrzeszeni w Szkolnym Kole Wo-
lontariatu, pod opieką Zbigniewa Kowal-
czyka oraz ks. Artura Dyrdy. Zaprezentowa-
li oni krótki program wokalno – artystyczny 
o tematyce patriotycznej. – Pomysł na orga-
nizację Poetyckich Spotkań Pałacowych to 
jest w pewnym sensie odpowiedź na zaintere-
sowania naszego uczestnika – Jana Organa, 
który aktywnie pisze i wydaje swoje wiersze. 
Spotkania są już naszą imprezą cykliczną,  
z niecierpliwością wyczekiwaną przez 

wszystkich. Co roku staramy się za-
praszać na nie poetów i twórców z na-
szego regionu. W tym roku gościłyśmy 
w naszym Domu Krystynę Kulman  
i Ewę Zajdel. Obydwie panie aktyw-
nie tworzą i działają w Stowarzysze-
niu Literackim Nauczycieli w Krośnie, 
posiadając bogaty dorobek twórczy. 
Głównym celem przedsięwzięcia jest 
pokazanie, że status społeczny, cho-
roba, czy też wykształcenie w żadnym 

wypadku nie wyklucza 
realizacji własnych pra-
gnień i pasji. Mam nadzieję, 
że będzie to też bodziec dla 
młodzieży, by zaczęła wyra-
żać siebie poprzez twórczość 
– nie tylko tą poetycką. Na 
spotkania te, jak już wspo-
mniałam czekają nasi uczest-
nicy – szczególnie ci, którzy 
dużo czytają. Mamy w naszym 
ŚDS-ie bibliotekę, której zbio-
ry cały czas staramy się ubo-

gacać. Stąd też nasi uczestnicy potrafią 
rozpoznać twórczość danego autora, 
bądź też skojarzyć autora z rodzajem 
twórczości – dla nas to już jest naprawdę 
dużo – wyjaśniała Katarzyna Dyrda.

Spotkanie zakończyło się wspólną 
rozmową i spotkaniem uczestników z po-
etkami jak również poczęstunkiem przy-
gotowanym przez uczestników w ramach 
treningu kulinarnego.
  Elżbieta Boroń

Terapia przez poezję

Władze gminy Nozdrzec przekazały do użytkowania budynek 
wielorodzinny w Wesołej. Znajduje się w nim 11 mieszkań socjalnych.

Budynek powstał na bazie dawnego Ośrodka Zdrowia. Opusz-
czony budynek został przebudowany i rozbudowany na potrzeby bu-
downictwa mieszkaniowego. - Obowiązkiem gminy jest stworzenie 
warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych swoich miesz-
kańców, zwłaszcza w odniesieniu do osób, które ze względu na trudną 
sytuację życiową mogą mieć ograniczone możliwości samodzielnej 
realizacji tego zadania. Dzięki zapewnieniu mieszkania najbardziej 
potrzebującym osobom bądź rodzinom, projekt przyczynił się do inte-
gracji społecznej i aktywizacji społeczno-zawodowej wspomnianych 
osób, ponieważ mogą się one wreszcie skupić się na działaniach zmie-
rzających do poprawy ich sytuacji, zamiast martwić się i walczyć o za-
pewnienie sobie i swoim bliskim tego podstawowego dobra, jakim są 
własne „cztery kąty” – wyjaśniał Andrzej Kłak – Kierownik Referatu 
Inwestycji w Urzędzie Gminy Nozdrzcu.

W budynku starego ośrodka zdrowia dobudowano poddasze  
i zmieniono dach, pomieszczenia zostały przebudowane na potrzeby 
mieszkaniowe, we frontowej części budynku pojawiła się klatka scho-
dowa, a na zewnątrz zamontowano plac zabaw i miejsca odpoczyn-

Mieszkania dla najbardziej potrzebujących

ku dla osób starszych. Efektem prac, które pochłonęły ponad  
1 650 000 zł, jest 11 mieszkań różnej wielkości, z których już 
4 jest zamieszkane. Projekt został dofinansowany ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pod-
karpackiego 2014-2020.

Elżbieta Boroń, fot. Arch. UG Nozdrzec

Informacje z gmIn
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W Nozdrzcu otwarto Punkt Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Inwe-
stycja przyczyni się do poprawy stanu środo-
wiska naturalnego.

PSZOK powstał na bazie istniejącego 
budynku skupu żywca. Funkcjonująca tam 
do tej pory wiata magazynowa została ro-
zebrana, a budynek został gruntownie prze-
budowany. Zagospodarowano również jego 

otoczenie i wykonano drogę dojazdową. 
- Z realizacji projektu wynikać będzie 
szereg korzyści, które obejmą zarów-
no sferę ekonomiczną, ekologiczną, jak  
i uwarunkowania społeczno-gospodar-
cze w naszej gminie. Głównym celem 
powstania PSZOK-u jest zwiększenie 
udziału odpadów zebranych selektyw-
nie, co przyczyni się do uporządkowania 

Ekologicznie i ekonomicznie
gospodarki odpadami w zakresie systemu 
selektywnego zbierania odpadów, w tym 
także odpadów niebezpiecznych. Realiza-
cja tego przedsięwzięcia wyeliminuje rów-
nież problem „dzikich wysypisk” i spalania 
odpadów w gospodarstwach domowych. 
Mamy nadzieję, że projekt przyczyni się 
również do wzrostu świadomości ekolo-
gicznej mieszkańców, a także wykształci 
nawyk porządku, oszczędności i gospodar-
ności – mówił Andrzej Kłak - Kierownik 
Referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy  
w Nozdrzcu.

Przesłanką realizacji przedsięwzię-
cia jest również obowiązek gminy doty-
czący zapewnienia czystości i porządku 
na  swoim terenie i stworzenia warunków 
niezbędnych do ich utrzymania, a w szcze-
gólności tworzenia punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Inwestycja została dofinansowana ze 
środków RPO dla województwa podkar-
packiego na lata 2014-2020 w wysokości 
675 tys. zł.

Elżbieta Boroń. fot. Arch. UG Nozdrzec

Henryk Kozik - Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie uczestniczył 
w obchodach 73 rocznicy Obrony Birczy 
przez Mieszkańców i Żołnierzy IX Dy-
wizji Piechoty przed Ukraińską Powstań-
czą Armią. Uroczystości zorganizowano 
14 października br.

Pierwszy atak UPA, 22 październi-
ka 1945 roku, wywołało między innymi 
ulokowanie w Birczy siedziby komisji 
przesiedleńczej. Wysiedlanie ludności 
ukraińskiej z Pogórza Przemyskiego 
miało miejsce w latach 1944-1946 na po-
stawie układu między Polskim Komite-
tem Wyzwolenia Narodowego, a rządem 
Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki 

Rad, precyzującego ewakuację obywateli 
polskich z ZSRR i Ukraińców z terenów pol-
skich. 

Akcja rozpoczęła się tuż przed półno-
cą. Upowcy przebrani w polskie mundury 
swobodnie przedostali się w okolice polskiej 
jednostki. Atakujący otworzyli ogień po we-
zwaniu do podania hasła, zaś po wdarciu się 
do Birczy strzelali zarówno do żołnierzy, jak 
i ludności cywilnej, paląc po drodze budyn-
ki. Walki rozgorzały na kilka godzin, a opór 
strony polskiej, mieszkańców i żołnierzy 
okazał się skuteczny. Ukraińska Powstańcza 
Armia wycofała się, część napastników po-
niosła śmierć. Wśród Polaków zginęli żołnie-
rze, jak i mieszkańcy Birczy, w sumie około 

Rocznicowe uroczystości w Birczy

20 osób. Spłonęły budynki mieszkalne 
oraz użyteczności publicznej. 

Bircza nękana była przez UPA jesz-
cze dwukrotnie. Drugi atak przeprowadzo-
no miesiąc później, dokładnie w nocy 29 
listopada 1945 roku. Walki, podobnie jak 
za pierwszym razem trwały kilka godzin 
i zakończyły się wyparciem upowców. 
Nie obeszło się bez ofiar. Zabitych zostało 
kilku polskich żołnierzy, kilku też dostało 
się do niewoli. Na tym wszakże UPA nie 
poprzestała. 7 stycznia 1946 roku natarła 
po raz trzeci. I po raz kolejny zmuszona 
do odwrotu. Znowu jednak życie straci-
li polscy żołnierze i cywile. Nie obeszło 
się bez strat materialnych, spłonęło kil-



Październik:. nr 9 (165)

31
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

6-7 października odbył się już „VII 
Hubertus Krynicki” Okręgu Nowosą-
deckiego. Podczas dwudniowego święta 
myśliwi i leśnicy zaprezentowali kulturę, 
tradycje oraz zwyczaje łowieckie. „Huber-
tus” to święto myśliwych, organizowane 
na początku sezonu jesienno-zimowego. 
Patronuje mu  święty Hubert (stąd nazwa), 
którego kult w Polsce sięga XVIII wieku.

Podczas tego wydarzenia działo 
się wiele, m.in.: Zawody „Kryształowy 
Puchar Burmistrza Krynicy – Zdroju” na 
Strzelnicy Myśliwskiej „U Leśników” 
LZD Krynica, pokaz produktów regio-
nalnych, koncert Krynickiej Orkiestry 
Zdrojowej z udziałem aktorów z Teatru 
Nowego w Nowym Sączu, Uroczysta Hu-
bertowska Msza Święta z poświęceniem 
i nadaniem sztandaru Nowosądeckiego 
Okręgu PZŁ, występ Orkiestry Reprezen-
tacyjnej I Kompanii Honorowej Straży 
Granicznej, występ Zespołu CIUPAGA  
z Łącka, promocja wyrobów z dziczyzny 

Stowarzyszenie Ludzi Twórczych w Krynicy Zdroju

Małgorzata Chmiel 
Prezes Stowarzyszenia Ludzi Twórczych  

i kuchni regionalnej, występ cherleaderek 
oraz mnóstwo innych atrakcji. 

W prezentacjach wzięli również 
udział członkowie Stowarzyszenia: Ste-
fania Bąk z Przysietnicy, Wanda Brach 
z Brzozowa, Małgorzata Chmiel z Brzo-
zowa, Anna Głąb z Trześniowa, Graży-
na Hanus z Brzozowa, Katarzyna Kudła  
z Domaradza, Dorota Leń z Przysietni-

cy, Krystyna Łobaza z Brzozowa, Tadeusz 
Pindyk z Dynowa, Anna Pojnar z Haczowa, 
Adam Pobidyński z Brzozowa, Maria Szajna 
z Haczowa, Marta Władyka z Przysietnicy, 
Barbara Wójcik z Golcowej. 

Stowarzyszenie mogło wziąć udział 
w tym wydarzeniu dzięki wsparciu Powiatu 
Brzozowskiego.

warto wIedzIeć

kanaście domów, zniszczeniu uległ pałac  
w Birczy. Ostatecznie oddziały UPA rozbito 
w 1947 roku.

– Dla części Polaków, zwłaszcza z na-
szego regionu, walki nie zakończyły się po 
oficjalnym zakończeniu drugiej wojny świato-
wej. Wydarzenia z Birczy to kolejny przykład, 
jak skomplikowane i tragiczne były dla Pol-

ski lata czterdzieste dwudziestego wieku. 
Ludność polska ginęła w czasie okupacji 
niemieckiej, sowieckiej, strzelała do niej 
UPA, a ileż ofiar pochłonął wprowadzany 
siłą komunistyczny system. Mieszkańcy 
Podkarpacia, wymęczeni długoletnią 
okupacją niemiecką, pragnęli spokoju. 
Zamiast tego mieli kolejne walki, poża-

ry i pogrzeby. Ludzie mieli po prostu dość 
wojennego życia. Interesował ich pokój. 
Chcieli po kilku strasznych latach zacząć 
normalnie żyć. Mimo tego stanęli na wy-
sokości zadania i bronili konsekwentnie 
swojej tożsamości, dowiedli po raz kolejny 
wielkiego patriotyzmu, za co należy im się 
najwyższy szacunek. Pamięć po zamordo-
wanych z Birczy czcili zarówno jej miesz-
kańcy, jak i przedstawiciele sąsiednich 
miejscowości, władz samorządowych, 
żołnierze 5 Batalionu Strzelców Podha-
lańskich im. gen bryg. Andrzeja Galicy  
w Przemyślu, delegacje okolicznych szkół. 
Pod pomnikiem „Poległych z bandami 
UPA” złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy zni-
cze - powiedział Henryk Kozik – Prze-
wodniczący Rady Powiatu w Brzozowie, 
uczestniczący w uroczystościach roczni-
cowych. 

Sebastian Czech
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warto wIedzIeć

Takie hasło widnieje na jednej z ulotek 
wydanych przez Urząd Regulacji Energety-
ki.  Od kilku lat bowiem rynek energii został 
uwolniony, co oznacza, że mamy prawo sami 
zdecydować od kogo kupimy energię. Czy 
jednak wiemy jak to zrobić, na co zwracać 
uwagę zawierając nową umowę sprzedaży 
energii? 
Oto kilka wskazówek dla konsumentów- 
odbiorców energii.
Rozróżnić musimy dwa przypadki:
1) gdy odbiorca energii nie zmieniał sprze-

dawcy energii,
2) gdy odbiorca dokonał zmiany 

sprzedawcy energii.
W pierwszym przypadku do-

starczanie energii odbywa się zazwy-
czaj na podstawie jednej tzw. umo-
wy kompleksowej, która zawiera 
postanowienia dotyczące sprzedaży 
i postanowienia dotyczące dystry-
bucji energii elektrycznej. Stronami 
umowy są odbiorca oraz przedsię-
biorstwo obrotu pełniące funkcję 
sprzedawcy z urzędu (przedsiębior-
stwo wydzielone ze spółki dystrybu-
cyjnej).

W drugim przypadku do-
starczanie energii elektrycznej odbywa się na 
podstawie dwóch umów: umowy sprzedaży 
zawieranej ze sprzedawcą energii oraz umo-
wy o świadczenie usług dystrybucji zawiera-
nej z operatorem systemu dystrybucyjnego 
(jest to przedsiębiorstwo energetyczne zaj-
mujące się „transportem energii do naszych 
domów”).

Poniżej w uproszczony sposób przed-
stawię naszym czytelnikom procedurę zmia-
ny sprzedawcy. 

W sytuacji gdy odbiorca zmienia 
sprzedawcę energii po raz pierwszy  może to 
zrobić w dwojaki sposób tj. sam przeprowa-
dzić procedurę zmiany albo udzielić pełno-
mocnictwa do jej przeprowadzenia nowemu 
sprzedawcy. 
W pierwszym przypadku:
1. Odbiorca dokonuje wyboru sprzedawcy  

i zawiera z nim umowę sprzedaży energii.
2. Odbiorca musi wypowiedzieć dotych-

czasową umowę sprzedaży. Jeżeli była to 
umowa kompleksowa to jej wypowiedzenie 
kończy zarówno sprzedaż energii jak rów-
nież świadczenie usługi dystrybucji.

3. Po wypowiedzeniu umowy kompleksowej 
i zawarciu nowej umowy sprzedaży ener-
gii odbiorca musi zawrzeć z operatorem 
systemu dystrybucji umowę o świadcze-
nie usługi dystrybucji. Umowa taka może 
być zawarta na czas nieokreślony. W takim 
przypadku w razie kolejnej zmiany sprze-

dawcy energii, odbiorca nie będzie mu-
siał jej wypowiadać.

4. Jeżeli dotychczasowa umowa nie była 
umową kompleksową, to odbiorca infor-
muje jedynie operatora systemu dystry-
bucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży 
energii z nowym sprzedawcą. Dotych-
czasowa umowa zawarta z dystrybuto-
rem nie ulega bowiem rozwiązaniu.

5. Podpisanie nowej umowy sprzedaży 
energii może powodować konieczność 
dostosowania układu pomiarowo- roz-

liczeniowego. Koszty z tym związane 
ponosi właściciel układu pomiarowego, 
którym w przypadku gospodarstw domo-
wych jest operator systemu dystrybucyj-
nego.

6. Ostatnim etapem jest odczyt licznika  
i dokonanie rozliczenia końcowego 
przez dotychczasowego sprzedawcę.

W drugim przypadku odbiorca 
zawierając umowę z nowym sprzedawcą, 
udziela mu pełnomocnictwa do przepro-
wadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 
Nowy sprzedawca - w imieniu odbior-
cy - wypowiada dotychczasową umowę  
i ewent. podpisuje nową umowę o świad-
czenie usługi dystrybucji.  

W przypadku gdy odbiorca zmienia 
sprzedawcę energii po raz kolejny może to 
również zrobić samodzielnie albo udzielić 
pełnomocnictwa do jej przeprowadzenia 
nowemu sprzedawcy. 
Jeśli odbiorca sam przeprowadza proce-
durę:
1. Odbiorca dokonuje wyboru sprzedaw-

cy i zawiera kolejną umowę sprzedaży 
energii. Przed podjęciem decyzji o ko-
lejnej zmianie sprzedawcy warto spraw-
dzić czy wypowiedzenie dotychczasowej 
umowy nie spowoduje konieczności po-
niesienia dodatkowych kosztów np. kary 
umownej za wcześniejsze rozwiązanie 
umowy terminowej.

2. Odbiorca musi wypowiedzieć dotych-
czasową umowę sprzedaży. 

3. Odbiorca musi poinformować operato-
ra systemu dystrybucyjnego o zawarciu 
nowej umowy sprzedaży.

4. Ostatnim etapem jest odczyt liczni-
ka i dokonanie rozliczenia końcowego 
przez dotychczasowego sprzedawcę.

Jeśli odbiorca udziela pełnomoc-
nictwa nowemu sprzedawcy, ten w jego 
imieniu dokona niezbędnych formalno-
ści.

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce zmiany sprzedawcy prądu są dostępne 
na stronie internetowej Urzędu Regulacji 
Energetyki (ww. ure.gov.pl).

Podsumowując, jeżeli zdecydu-
jemy się na zmianę sprzedawcy ener-
gii, powinniśmy przede wszystkim 
zapoznać się z ofertami kilku przedsię-
biorców. Musimy pamiętać, że zmiana 
sprzedawcy energii może spowodować 
konieczność opłacania dwóch rachun-
ków: jeden za sprzedaż energii, drugi za 
tzw. dystrybucję. Dla części osób jest to 
duży problem. Oprócz ceny za energię 
elektryczną sprzedawcy mogą doliczać 
również inne opłaty dodatkowe. Dlate-
go analizując oferty sprzedawców ener-
gii, należy zwrócić uwagę na wszystkie 
koszty, nie tylko cenę  prądu, ale również 
np. opłaty handlowe czy manipulacyj-
ne. Dla porównania ofert możemy sko-
rzystać pomocniczo z kalkulatora taryf 
elektroenergetycznych znajdującego się 
na stronie internetowej Urzędu Regulacji 
Energetyki (www.ure.gov.pl). Korzysta-
nie z kalkulatora jest bezpłatne. Musimy 
również zwracać uwagę, czy rozwiązanie 
dotychczasowej umowy nie spowoduje 
konieczności zapłaty kary umownej.

Pamiętajmy również, że od umowy 
sprzedaży energii zawartej na odległość 
(np. przez internet) oraz poza lokalem 
przedsiębiorstwa (np. w domu) może-
my odstąpić, bez podawania przyczyn  
w terminie  14 dni od daty jej zawarcia. 
W takim przypadku należy wysłać (najle-
piej listem poleconym) pisemne oświad-
czenie o odstąpieniu od umowy na adres 
wskazany przez przedsiębiorcę.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 755 z późn. zm.).

Opracowano na podstawie materiałów dostępnych 
na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energe-
tyki.                                        

Irena Rąpała
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Brzozowie

„Prąd to też towar. Zdecyduj od kogo go kupujesz”
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151 zawodników wzięło udział 
w nieTUZINkowym Biegu Niepodle-
głości, który odbył się 30 września br. 
w Hłudnie. Sportowcy ubrani w białe  
i czerwone koszulki stworzyli przed li-
nią startu biało-czerwoną flagę biegaczy, 
aby przez pasję dla sportu, życia i wol-
ności uczcić stuletnią rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. W to 
słoneczne, niedzielne południe biegacze 
swoim sportowym wysiłkiem oddali 
cześć osobom poświęcającym w prze-
szłości swoje życie dla wolnej Polski. 

- Organizując ten bieg w Hłudnie 
chcieliśmy uczcić okrągłą, bo setną rocz-
nicę odzyskania przez Polskę niepodle-

Pozwólmy naszej wolności biec i trwać

głości. Pomyśleliśmy, że sport 
jest takim najbardziej łączącym 
elementem wszystkich młodych. 
Cieszę się, że przyjechało do nas 
dużo ludzi, szczególnie dzieci, ale 
również zawodników, którzy upra-
wiają sport zawodowo. Przybyli 
do nas z różnych gmin i okolic 
województwa podkarpackiego. Są 
pod wrażeniem widoków na trasie 
i pięknych krajobrazów Hłudna,  
z którego pochodzę i jest to miej-
sce mi bardzo bliskie. To promocja 
naszej małej Ojczyzny, naszej gmi-
ny Nozdrzec – powiedział pomy-
słodawca biegu, Marek Owsiany.

Szkoła Podstawowa w Starej Wsi była gospodarzem elimi-
nacji powiatowych w szachach drużynowych. Zawody odbyły się 
25 października, a obydwu kategoriach wiekowych tj. Igrzyskach 
Dzieci i Igrzyskach Młodzieży Szkolnej wystartowało łącznie dzie-
sięć drużyn. 

W młodszej kategorii turniej wygrała drużyna ze Starej Wsi. 
Ubiegłoroczni wicemistrzowie Podkarpacia grający w składzie: 
Szymon Tomkiewicz, Jakub Tomkiewicz, Dawid Tomkiewicz i Jo-
anna Fic i tym razem nie znaleźli pogromców. Z kompletem pięciu 
zwycięstw zwyciężyli w turnieju, a w pokonanym polu pozostawili 
szkoły z Brzozowa i Górek. Dalsze miejsca zajęły SP Nr 1 w Golco-
wej, SP w Jasienicy Rosielnej oraz SP Nr 2 w Golcowej.

W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej równych sobie nie mieli 
reprezentanci SP Nr 1 w Brzozowie. którzy w trzech rundach od-
nieśli komplet wygranych na wszystkich czterech szachownicach. 

O ile ich przewaga nad pozostałymi teamami była zdecydo-
wana, to do niecodziennej sytuacji doszło w rozstrzygnię-
ciach na miejscach II-IV. Otóż trzy drużyny legitymowały się 
jednakową zdobyczą punktową (wszystkie miały po jednym 
zwycięstwie i czterech małych punktach na szachownicach).  
O tym kto zajmie poszczególne miejsca zdecydowały więc wy-
niki na pierwszej szachownicy, dzięki czemu drugie miejsce 
przypadło SP Nr 1 w Domaradzu, trzecie zajęła Golcowa Nr 2,  
a czwarte – Golcowa Nr 1. Mistrzowska drużyna z Brzozowa 
zagrała w składzie: Remigiusz Florek, Kacper Jurkiewicz, Ka-
mil Gibała i Weronika Jamrugiewicz. Zawody w Starej Wsi 
były eliminacją do zawodów rejonowych, w których wystąpią 
po dwie najlepsze drużyny w każdej z kategorii.

Eliminacje powiatowe w szachach drużynowych

Marek Szerszeń
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Zawodnicy przemierzali tra-
sę na trzech dystansach: 200 m - 
bieg skrzata (dzieci do 10 lat), 800 
m - bieg dzieciaka (11-14 lat) i 12,5 
km - bieg podstawowy. W klasyfi-
kacji generalnej w kat. mężczyzn 
zwycięzcą biegu podstawowe-
go został Grzegorz Słowik, który 
pokonał dystans z czasem 49.27, 
na miejscu drugim uplasował się 
Oskar Olejarski (51.08) i na trzecim 
Mateusz Buryło (52.11). W katego-
rii kobiet laureatką została Iwona 
Szczur, która przybiegła na metę 
z czasem 1.04.53. Miejsce drugie 
przypadło Agnieszce Kamińskiej 
(1.10.15) i trzecie Aleksandrze 
Skubisz (1.12.48).

W biegu dzieciaka w kate-
gorii chłopców triumfował Karol 
Jarema, drugie miejsce zajął Kamil 
Adamski, a trzecie Arkadiusz Ma-
lec. W kategorii dziewcząt najlep-
szą okazała się Wiktoria Szerszeń, 
która pokonała Klaudię Stodolak  
i Julię Świst. 

W rywalizacji najmłodszych 
zawodników w biegu skrzata laure-
atem został Dawid Szurlej. Miejsce 
drugie na podium zajął Bartłomiej 
Szurlej natomiast miejsce trzecie 
przypadło Ksaweremu Niemcowi. 
Zwyciężczynią wśród dziewczy-
nek została Natalia Barnik, kolejne 
miejsca przypadły Kindze Dobosz 
i Amelii Kudzia. Wręczona została 
również nagroda dla najmłodszego 
uczestnika biegu Mikołaja Grzą-
dziela, który liczył dwa i pół roku.

Na mecie wszyscy biega-
cze otrzymali medale, a najlepsi 
zawodnicy w poszczególnych ka-
tegoriach nagrodzeni zostali sta-
tuetkami i drobnymi upominkami. 
Dekoracji zwycięzców dokonali Dariusz 
Sobieraj - Radny Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, Bronisław Przyczy-
nek - Przedstawiciel Rady Powiatowego 
Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe 
w Brzozowie, Marek Owsiany – pomy-
słodawca i organizator biegu, Bogusław 
Surmacz – Prezes oraz Paweł Owsiany 
– Wiceprezes Stowarzyszenia Euro-San. 
Ponadto organizatorzy biegu na pamiątkę 
roku jubileuszowego w stulecie odzyska-
nia niepodległości rozdali uczestnikom 
zawodów, w calu zasadzenia i pielęgno-
wania sto drzewek owocowych. 

Po zakończeniu rywalizacji zawod-
nicy, w większości mieszkańcy ościen-
nych powiatów, podkreślali nie tylko 
dobrą organizacje imprezy, ale przede 
wszystkim walory krajobrazowe trasy.  
Deklarowali swój powrót i udział w przy-

szłorocznym biegu, który został wpisany w ultra 
maraton na 50 km, organizowany przez Klub Bie-
gowy w Dynowie.  - Trasa nie była najłatwiejsza. 
Pokonanie wysokich wzniesień na pewno ułatwiały 
piękne widoki w Hłudnie. Mnie po prostu urzekły. 
W ostatnim czasie kilka takich biegów przełajo-
wych przebyłem. Częściej biegam po powierzch-
niach płaskich, asfaltowych na dystansach od 10 
do 40 km. W tym momencie nie uprawiam innych 
dyscyplin sportowych. Jestem nastawiony głównie 
na bieganie i jest ono obecnie dla mnie prioryte-
tem. Trenuję również na siłowni, chodzę na basen, 
żeby popływać i wzmocnić swoje siły. Biorąc udział  
w biegu niepodległości chciałem uczcić setną rocz-
nicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Każda 
forma uczczenia tego pięknego jubileuszu zasługuje 
na uwagę. Bieganie to moje hobby, dlatego skorzy-
stałem z zaproszenia. Myślę, że lepszego sposobu 
na świętowanie nie można było sobie wymarzyć – 
podkreślił zwycięzca Grzegorz Słowik.

Nietuzinkowy Bieg Niepod-
ległości w Hłudnie nie mógłby się 
odbyć bez zaangażowania wie-
lu osób, poświęcających czas na 
przygotowanie i organizację biegu 
oraz osób, instytucji i firm wspie-
rających materialnie i finansowo 
przedsięwzięcie. - Cieszę się, że 
bardzo dużo ludzi było otwartych 
na pomoc przy organizacji tej im-
prezy. Efektem są pamiątkowe ko-
szulki, medale, statuetki. Zawsze 
przy zbiorowym działaniu można 
więcej dokonać. Jest to przykład na 
to, jak można mobilizować społe-
czeństwo i przez sport zrealizować 
różne działania. Wszyscy chcie-
libyśmy być zdrowi, piękni, mieć 
zgrabne sylwetki.  Sport jest tym 
pierwszym krokiem do zdrowia,  
z dala od apteki, a blisko natury  
– podkreślił M. Owsiany.

Organizatorami imprezy 
sportowej było: Stowarzyszenie 
Euro-San oraz grupa nieformalna 
Nasze Hłudno, natomiast współ-
organizatorami: Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich – Narodowy Insty-
tut Wolności Podkarpackie Inicja-
tywy Lokalne 2018-2019, Dariusz 
Sobieraj – Radny Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego, Gmina 
Nozdrzec, Powiatowe Zrzeszenie 
LZS w Brzozowie, TUW, Jarexs 
– wsparcie dla Twojego biznesu, 
Polski Związek Wędkarski Koło 
Brzana Nozdrzec, Iwoniczanka, 
Foto-Chili – Małgorzata Wolanin 
i Koło Pszczelarzy – Pogórza Dy-
nowskiego. 

Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej w kat. mężczyzn

Lureatom pogratulował również Bronisław Przyczynek

Anna Kałamucka

Wręczenie nagród przez Marka Owsianego i Bogusława Surmacza



Drużyny dziewcząt ze Starej Wsi 
oraz chłopców z Górek zostali trium-
fatorami Powiatowych Igrzysk Dzieci  
w mini unihokeju, które 23 i 26 paź-
dziernika odbyły się w podstawówkach 
w Starej Wsi i Brzozowie.

W zmaganiach dziewcząt wzięły 
udział tylko trzy drużyny. Oprócz gospo-
dyń wystąpiły Dydnia i Golcowa Nr 1. 
Turniej wygrała drużyna ze Starej Wsi, 
która najpierw wygrała 3 – 1 z Dydnią, 
a następnie 3 – 2 z Golcową, mimo, że 
w tej drugiej potyczce przegrywała już 
0 – 2. Dwa zwycięstwa oznaczały zdo-
bycie tytułu mistrza powiatu, a ostatni 
mecz pomiędzy Golcową a Dydnią roz-
strzygnął o miejscu drugim. Minimalnie 
lepszą okazała się Golcowa zwyciężając 
2 – 1. 

Zwycięska drużyna Huberta 
Tymczaka ze Starej Wsi wystąpiła  
w składzie: Dominika Bargieł, Izabela 
Boroń, Mariola Buczek, Daria Darow-
ska, Emilia Data, Zuzanna Dudek, Wik-
toria Froń, Natalia Jantosz, Milena Ole-
jarska, Amelia Piwowar, Lena Podulka, 
Wiktoria Sławęcka, Wiktoria Szmyd, 
Amelia Wojtowicz, Milena Wolanin, 
Daria Żurawska.

Znacznie ciekawsze były zawody 
chłopców, bowiem do turnieju zgłosiło 
się aż dziewięć drużyn. W zawodach 

Powiatowe Igrzyska Dzieci

uczestniczyły reprezentacje szkół podsta-
wowych z Haczowa, Dydni, Humnisk Nr 2, 
Grabówki, Golcowej Nr 1, Starej Wsi, Brzo-
zowa Nr 1, Golcowej Nr 2 i Górek. Drużyny 
rywalizowały w trzech grupach, a do półfi-
nałów awansowali ich zwycięzcy. Stawkę 
półfinalistów uzupełniła najlepsza drużyna 
wyłoniona ze spotkań barażowych pomię-
dzy drużynami z drugich miejsc. 

W efekcie po sicie eliminacyjnym 
w meczach o finał zagrały Golcowa Nr 1 
z Górkami oraz Haczów ze Starą Wsią. 
Obydwa pojedynki były zacięte i niezwy-

kle emocjonujące. W pierwszym jedy-
ną bramkę zdobyli zawodnicy Górek 
i to oni cieszyli się z awansu do finału.  
W drugim żadne bramki nie padły  
i o wyniku rozstrzygnęły karne. Wię-
cej zimnej krwi, ale również i szczęścia 
mieli po swojej stronie zawodnicy ze 
Starej Wsi, którzy wygrali 2 – 1.

Mecz decydujący o tym, kto wy-
gra cały turniej, ale też i zdobędzie prze-
pustkę do półfinału wojewódzkiego był 
nie mniej ciekawy od półfinałów. Mimo 
dogodnych sytuacji z obydwu stron spo-
tkanie zakończyło się bezbramkowym 
remisem. W serii rzutów karnych jedyny 
gol padł po strzale zawodnika z Górek. 
W ten sposób tytuł mistrza powiatu zdo-
były Górki, a smutna Stara Wieś musiała 
się zadowolić jedynie miejscem drugim. 

Zespół z Górek zagrał w skła-
dzie: Jakub Buczek, Brajan Florek, Syl-
wester Florek, Kacper Haduch, Jan Ma-
zur, Łukasz Sobolak, Patryk Szałajko, 
Kacper Śliwiak, Norbert Witek. Opie-
kun – Paweł Szałajko.

w mini unihokeju

Marek Szerszeń

Zwycięska drużyna chłopców z SP w Górkach
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