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Święta Bożego Narodzenia  to wyjątkowy czas 
pełen miłości, rodzinnego ciepła i wzajem-

nej życzliwości, dlatego tęsknimy za nimi przez 
cały rok. Ich klimat jest niepowtarzalny: domo-
we zwyczaje i obrzędy, rodzinne spotkanie przy 
wigilijnym stole, a przede wszystkim radość  
z narodzin Jezusa. Każdego roku wspominamy 
wielką tajemnicę Boga-Człowieka. Na nowo 
przeżywamy historię sprzed 2000 lat.  

Pragnąc uczcić  ten magiczny czas, 
uczniowie naszej szkoły przygotowali jasełka 
pt. „Czekam na Ciebie...”. Scenariusz naszego 
przedstawienia oparty był na biblijnej historii 
narodzenia Jezusa, począwszy od zwiastowania 
Maryi i nawiedzenia św. Elżbiety. Nie zabrakło 
aniołów, pastuszków oraz trzech królów składa-
jących dary Jezusowi. Całość dopełnił przepięk-
ny śpiew. Kolędy i pastorałki wykonał po mi-
strzowsku szkolny chór „Megiddo”. Wspaniała 
dekoracja, była niewątpliwie ozdobą spektaklu. 
Nasi młodzi aktorzy bardzo poważnie podeszli 
do przedstawianego tematu, jak i do odgrywa-
nych przez siebie postaci. Z wielkim zaanga-
żowaniem przedstawili piękną historię Bożego 
Narodzenia. 

Przedstawienie zostało przygotowane 
przy współpracy wielu nauczycieli i pracow-
ników Ośrodka. Wymagało ogromnego trudu  
i zaangażowania, które doceniła Dyrektor SOSW 
Brzozów Barbara Kozak oraz zaproszeni goście: 
Wicestarosta Brzozowski Jacek Adamski, Sekre-
tarz Powiatu Ewa Tabisz, Skarbnik Powiatu Mar-
ta Częczek, Dyrektor DPS dla Dzieci w Starej 
Wsi siostra Edyta Wójtowicz oraz ks. Stanisław 
Masłyk, Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekono-
miczno – Administracyjnego Szkół w Brzozowie 
Piotr Tasz, Naczelnik Wydziału Organizacyjno-
-Administracyjnego Starostwa Powiatowego  
w Brzozowie Ewa Szerszeń, Naczelnik Wydziału 
Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Po-
wiatu Magdalena Pilawska, Kierownik Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie 
Zofia Foryś oraz były, wieloletni zastępca Dy-
rektora SOSW w Brzozowie Lucyna Urbanek.

Po spektaklu uczniowie zostali obdarowa-
ni prezentami i wraz z opiekunami udali się na 
uroczystą wigilię. Wszystkim serdecznie dzięku-
jemy za pomoc w przygotowaniu i przeżyciu tej 
pięknej uroczystości szkolnej. 

Jasełka Bożonarodzeniowe w SOSW 

Elżbieta Nowak



Styczeń:. nr 1 (167)

3
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Powiat Brzozowski

III sesja Rady Powiatu w Brzozowie
Budżet na 2019 rok uchwalony

Od 14 grudnia ub.r. powiat 
brzozowski ma uchwalony budżet na 
rok 2019 i Wieloletnią Prognozę Fi-
nansową Powiatu Brzozowskiego na 
lata 2019-2029. Radni jednomyślnie 
podjęli obydwie uchwały po wcze-
śniejszym zapoznaniu się z opinią 
Komisji Budżetu, Finansów i Roz-
woju Gospodarczego Rady Powiatu 
w Brzozowie, którą przedstawił jej 
Przewodniczący Grzegorz Florek. 
Planowane dochody budżetu powiatu 
brzozowskiego wynoszą 61 mln 893 
tys. 869 zł, w tym dochody bieżące 61 
mln 823 tys. 869 zł, zaś dochody ma-
jątkowe 70 tys. zł. Wydatki budżetu 
powiatu brzozowskiego wynoszą 60 
mln 493 tys. 869 zł, z czego wydat-
ki bieżące to 60 mln 299 tys. 869 zł 
a wydatki majątkowe to 194 tys. zł. 

Wynik finansowy budżetu jest nadwyżką w kwocie  
1 mln 400 tys., którą w kwocie 500 tys. przeznacza się 
na spłatę rozchodów budżetowych, zaś pozostałą kwo-
tę nadwyżki tj. 900 tys. przeznacza się na lokatę termi-
nową. W związku z wprowadzeniem zmian do uchwa-
ły budżetowej na 2019 r. nastąpiły również zmiany  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-
2029. Automatycznie kwoty dochodów i wydatków 
zostały dopasowane do kwot wynikających z budżetu.

W trakcie sesji Radni podjęli również uchwa-
ły w sprawach przyjęcia do prowadzenia zadań  
z zakresu administracji rządowej związanych z prze-
prowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 roku, 
desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne 

Związku Powiatów Polskich, de-
legowania dwóch radnych do skła-
du Komisji Bezpieczeństwa i Po-
rządku, a także o zmianie uchwały  
w sprawie ustalenia składu osobo-
wego stałych Komisji Rady Powiatu 
w Brzozowie, przekazania do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Rzeszowie skargi Prokuratora Re-
jonowego w Brzozowie oraz zmian 
uchwały budżetowej na 2018 rok.

Radni Rady Powiatu w Brzozowie zakończyli rok 
kalendarzowy 28 grudnia ub.r. obradami IV sesji Rady 
Powiatu. W trakcie jej trwania podjęli kilka uchwał. 
Pierwsza z nich dotyczyła zatwierdzenia planów pracy 
Rady Powiatu oraz stałych Komisji Rady Powiatu na 
2019 rok, które przedstawił Przewodniczący Rady Hen-
ryk Kozik oraz Przewodniczący poszczególnych komi-
sji: Mieczysław Barć – Komisji Rewizyjnej, Zdzisław 
Gładysz – Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Grzegorz 
Florek – Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Go-
spodarczego, Marek Chęć – Komisji Oświaty, Kultury  
i Sportu, oraz Jerzy Kuczma – Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych. Podejmując kolejne uchwały Radni przyję-
li Program współpracy Powiatu Brzozowskiego z organi-

Ostatnia w 2018 roku sesja Rady Powiatu w Brzozowie

zacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na 2019 rok, Program Rozwoju Pieczy Zastęp-
czej w Powiecie Brzozowskim na lata 2019-2021 
oraz Powiatowy program oddziaływań korekcyj-
no-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc  
w rodzinie na lata 2019-2020. 

Ponadto  zatwierdzono zmiany uchwały  
w sprawie określenia zadań i wielkości środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych 
na ich realizację w 2018 roku, zmiany uchwały 
budżetowej na 2018 rok i Wieloletniej Progno-Henryk Kozik Mieczysław Barć Zdzisław Gładysz

Magdalena Pilawska
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zy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 
2018-2029. 

W trakcie sesji wytypowano przedsta-
wiciela Rady Powiatu w Brzozowie do składu 
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Brzozowie, 
a także podjęto uchwały o przystąpieniu do re-
alizacji projektu pozakonkursowego „Aktywi-
zacja osób młodych pozostających bez pracy  
w powiecie brzozowskim oraz o przystąpieniu 
do realizacji projektu pozakonkursowego „Ak-
tywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających 
bez pracy w powiecie brzozowskim. 

Grzegorz Florek Marek Chęć Jerzy KuczmaMagdalena Pilawska

Analiza stanu bezpieczeństwa  
i porządku publicznego, przygotowanie 
infrastruktury dróg powiatowych do sezo-
nu zimowego 2018/2019 oraz zapewnienie 
właściwego poziomu bezpieczeństwa lud-
ności w okresie zimowym to główne tema-

ty omawiane podczas posiedzenia Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku, które odbyło 
się 21 grudnia ub.r.

Spotkanie rozpoczął Wicestarosta 
Brzozowski Jacek Adamski, który powi-
tał zebranych członków Komisji, zapro-
szonych gości oraz przedstawił porządek 
posiedzenia. Następnie głos zabrali przed-
stawiciele powiatowych służb, inspekcji  
i straży. Naczelnik Wydziału Prewencji  
i Ruchu Drogowego Komendy Powia-
towej Policji w Brzozowie kom. Jacek 
Myćka przybliżył zebranym statystykę 

przestępstw najbardziej uciążliwych 
z punktu widzenia społecznego oraz 
liczbę wypadków drogowych, któ-
re miały miejsce na terenie powiatu  
w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 
2018 r. Poinformował o liczbie inter-

wencji, które przeprowadzili brzozow-
scy policjanci. Przedstawił także aktyw-
ny udział mieszkańców mający na celu 
poprawę bezpieczeństwa, która polega 
na zgłaszaniu najbardziej nurtujących 
zagrożeń i niebezpiecznych miejsc za 
pośrednictwem portu łączącego społe-
czeństwo i policję, jakim jest Krajowa 
Mapa Zagrożeń. Zaliczyć do nich na-
leży m.in. przekraczanie dozwolonej 
prędkości przez kierowców, spożywa-
nie alkoholu w miejscach publicznych 
oraz niewłaściwe parkowanie. Kom. 

Jacek Myćka oceniając stan bezpieczeństwa 
podkreślił, iż powiat brzozowski nadal pozo-
staje jednym z najbezpieczniejszych powiatów  
w województwie.   

O zasobach materiałowych i sprzęto-
wych służących do zimowego utrzymania dróg 
powiatowych poinformował podczas posie-
dzenia Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych  
w Brzozowie Kazimierz Tympalski. Opowie-
dział on także o standardach utrzymania dróg 
powiatowych, ograniczeniach technicznych  
i logistycznych, które mimo usilnych starań nie 
zawsze pozwalają na takie utrzymanie dróg, ja-
kiego życzyliby sobie kierowcy. Powiadomił  
o dyżurach telefonicznych, jakie pełni w okresie 
zimowym ZDP. Są to godziny od 4 do 22, a w ra-
zie wystąpienia szczególnie trudnych warunków 
pogodowych (zamieci i zawiei) całodobowo.  

W spotkaniu uczestniczył Zastępca Ko-
mendanta Powiatowego PSP w Brzozowie 
bryg. Krzysztof Folta. Podczas wystąpienia 
przedstawił liczbę interwencji straży pożarnej 
na terenie powiatu, która w 2018 r. wyniosła 
918. Była ona większa niż w roku 2017 - (751 
interwencji). Wynika to gównie ze znacznego 
wzrostu interwencji, polegających na likwidacji 
gniazd owadów błonkoskrzydłych (365 w 2018 
r. przy 100 w 2017 r.), co w efekcie daje mniej-
szą liczbę pozostałych interwencji w 2018 r.  
w porównaniu do 2017 r. Poinformował on tak-
że o pozytywnej zmianie, którą jest mniejsza 
liczba pożarów sadzy w kominach i zagrożeń 
związanych z ulatnianiem się do pomieszczeń 
tlenku węgla w porównaniu do roku ubiegłego.

Na zakończenie spotkania Wicestarosta 
Brzozowski Jacek Adamski złożył uczestnikom 
posiedzenia życzenia świąteczne. 

W posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku wzięli udział także: Henryk Kozik  
– Przewodniczący Rady Powiatu, Anna Rymarz - 
Naczelnik Wydziału Porządku Publicznego, Bez-
pieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich, 
Robert Kilar – Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Brzozowie, Jadwiga Binowska – Zastępca Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Brzozowie, Grzegorz Wojtowicz – Powiato-
wy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzozo-
wie i Marcin Bobola – Prokuratura Rejonowa  
w Brzozowie.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Janusz Błyskal
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Panu Zygmuntowi BŁAŻOWI
Staroście Brzozowskiemu kadencji 2002-2018

wyrazy najszczerszego współczucia 
z powodu śmierci MAMY

składają

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

Pracownicy Starostwa 
Powiatowego w Brzozowie

Przewodniczący Rady Powiatu
w Brzozowie wraz z Radnymi

Starosta Brzozowski
Zdzisław Szmyd

Wyborem nowego przewodniczące-
go rozpoczęły się obrady Brzozowskiego 
Konwentu Samorządowego, które miały 
miejsce 9 stycznia br. Pierwsze posiedze-
nie odbyło się w nowym składzie, wyni-
kającym z częściowych zmian włodarzy  
w lokalnych samorządach. 

Konwent to poniekąd platforma 
współpracy pomiędzy samorządami. 
Sprzyja on płynniejszej wymianie infor-
macji i doświadczeń oraz stwarza moż-
liwość podejmowania wspólnych przed-
sięwzięć. Ponadto, pozwala zajmować 
wspólne stanowisko w kwestiach ważnych 

dla lokalnej społeczności. Reprezentowa-
nie tego stanowiska, a zarazem pełnienie 
funkcji Przewodniczącego Brzozowskiego 
Konwentu Samorządowego zebrani jed-
nomyślnie powierzyli Staroście Brzozow-
skiemu Zdzisławowi Szmydowi. W skład 
konwentu weszli  burmistrz i wójtowie 
poszczególnych gmin: Szymon Stapiński 
(Brzozów), Jan Kędra (Domaradz), Ali-
cja Pocałuń (Dydnia), Stanisław Jakiel 
(Haczów), Urszula Brzuszek (Jasienica 
Rosielna) oraz Stanisław Żelaznowski 
(Nozdrzec). Nowi Członkowie konwentu 
zapewnili o chęci współpracy.

Z formami aktywizacji osób bez-
robotnych w 2019 roku zapoznał zebra-
nych Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  
w Brzozowie Józef Kołodziej. Przybliżone 
też zostały plany związane z tegoroczny-
mi inwestycjami drogowo-chodnikowymi. 
Jest to kontynuacja konsekwentnej popra-
wy infrastruktury drogowej w powiecie 
brzozowskim, mającej na celu zapewnienie 
komfortu jazdy i bezpieczeństwa. Warto 
tutaj podkreślić owocną współpracę z sa-
morządami gminnymi, które od 2012 roku 
partycypują na poziomie 50 % w budowie 
chodników w ciągach dróg powiatowych. - 
Przez ostatnie 6 lat, przy współpracy gmin, 
udało się wybudować około 20 kilome-
trów chodników za kwotę ponad 13 mln zł.  
W chwili obecnej posiadamy opracowane  
22 dokumentacje, zgodnie z deklaracjami 
uzyskanymi od poszczególnych samorządów. 

Jeśli chodzi o inwestycje drogowe to kon-
kretne decyzje podjęte będą po ustaniu wa-
runków zimowych, kiedy widać będzie, jakie 
straty spowodowała zima. Corocznie na wio-
snę przygotowywany jest gruntowny prze-
gląd dróg z udziałem radnych powiatowych 
– informował Grzegorz Krynicki, Naczelnik 
Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg. 

Podczas posiedzenia poruszane były 
też zagadnienia związane z oświatą czy 
ochroną zdrowia. Zaakcentowano również 
potrzebę inwestycji w szkołach ponadgim-
nazjalnych, dla których organem prowadzą-
cym jest powiat brzozowski.

Platforma współpracy

Anna Rzepka

Przewodniczący Brzozowskiego
Konwentu Samorządowego

Zdzisław Szmyd

Naczelnik Wydziału 
Komunikacji, Transportu 
i Dróg Grzegorz Krynicki Uczestnicy Brzozowskiego Konwentu Samorządowego
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Mieszkańcy się przekonali i ponownie zaufali
Rozmowa z Urszulą Brzuszek - Wójtem Gminy Jasienica Rosielna

Sebastian Czech: Brak kontrkandydata 
w ubiegłorocznych, październikowych 
wyborach samorządowych na Wójta 
Gminy Jasienica Rosielna stanowił dla 
Pani zaskoczenie, czy może potwierdze-
nie słuszności podejmowanych decyzji 
dotyczących rozwoju gminy w ostatnim 
czteroleciu?
Urszula Brzuszek: Jesteśmy jedną  
z niewielu gmin w Polsce, gdzie sytuacja 
w ostatnich wyborach samorządowych 
odbiegała od tych tak zwanych standar-
dowych. Ponieważ nie chodzi tutaj tylko 
o brak kontrkandydata w wyborach na 
stanowisko wójta, ale również ciekawa 
okoliczność wynikła w głosowaniu na 
radnych gminnych. Otóż komitet wybor-
czy, reprezentowany między innymi prze-
ze mnie, zaproponował jako kandydatów 
na nową kadencję 2018-2023 wszystkich 
radnych pełniących tę funkcję w kaden-
cji 2014-2018. I okazało się, że w każdym 
okręgu wyborczym zgłoszony został tylko 
i wyłącznie kandydat wskazany przez nas. 
W związku z tym cała, 15-osobowa rada, 
przeszła na nową kadencję. Czyli na sta-
nowisku pozostał nie tylko wójt gminy, lecz 
również wszyscy radni. To bezsprzecznie 
ewenement w skali ogólnopolskiej, nato-
miast fakt ten odczytuję jako akceptację 
społeczną zadań podejmowanych i reali-
zowanych w kadencji 2014-2018. Przed 
czterema laty nakreśliliśmy sobie pew-
ne kierunki działań, zyskujące aprobatę 
mieszkańców i uważam, że powinniśmy 
kontynuować te plany, koncepcje. Osobi-
ście wdzięczna jestem wyborcom, którzy 
poparli moją kandydaturę w liczbie ponad 
78 procent, co jest naprawdę bardzo do-
brym wynikiem. Postaram się zaufania nie 
zawieść i nadal ciężko pracować na ich 
rzecz. 
S. Cz.: Które z postanowień minionej 
kadencji Pani zdaniem w największym 
stopniu przysłużyły się gminie, czy po-
zytywnie wpłynęły na życie mieszkań-
ców gminy i w konsekwencji na suk-
ces Pani oraz wszystkich ludzi z Panią 
współpracujących minionej kadencji?
U. B.: Zaczęliśmy od trudnych, dużych, 
kosztownych zadań, na przykład od 
wielkiej inwestycji  z zakresu gospodar-
ki wodno-ściekowej. Sięgnęliśmy w tym 
przypadku po środki unijne w wysokości  
i weszliśmy w przedsięwzięcie warte po-
nad 36 milionów złotych, a dofinansowa-
nie stanowiło przeszło 19 milionów zło-
tych. Projekt realizujemy w partnerstwie  
z Gminą Brzozów, budując również sieć 
kanalizacyjną w Starej Wsi. Oprócz tego 
skanalizowane zostają miejscowości Ja-

sienica Rosielna, Wola Jasienicka, a ko-
lejną częścią tego projektu jest budowa 
sieci wodociągowej w Jasienicy plus wy-
konanie studni oraz budowa stacji uzdat-
niania wody. Najbardziej kosztowną i waż-
ną częścią tego zadania jest przebudowa 
oczyszczalni ścieków w Bliznem, czego 
koszt opiewa na około 16 milionów zło-
tych. Zatem bardzo poważne inwestycje, 
ale jednocześnie bardzo oczekiwane przez 
mieszkańców. Planowane ich zakończenie 
przewidujemy na 2020 rok po czym wskaź-
nik skanalizowania gminy wyniesie 94 pro-
cent, zaś zwodociągowania do 42 procent, 
i zaznaczam, że wedle potrzeb prace te 
będą kontynuowane. Realizowaliśmy po-
nadto projekt dotyczący nowoczesny roz-
wój placówek oświatowych w gminie. Na 
tak zwane „usługi” pozyskaliśmy ponad 
1 milion 200 tysięcy złotych, ponadto pla-
cówki oświatowe doposażamy z mniejszych 
projektów. Na rozpatrzenie czeka projekt 
na dofinansowanie w dużym zakresie prze-
budowy placówek kulturalnych, nie zapo-
minamy oczywiście o zadaniach poprawia-
jących bezpieczeństwo mieszkańców, czyli 
o infrastrukturze drogowej, chodnikach, 
oświetleniu ulicznym. Wiele dróg gminnych 
wymaga radykalnych remontów i musimy  
z determinacją podjąć ten temat. 
S. Cz.: Realizacja tych długofalowych 
planów, czy inwestycji, możliwa była 
dzięki pozyskaniu środków zewnętrz-
nych?
U. B.: Około 70 procent środków prze-
znaczanych na wszystkie przedsięwzięcia 
pochodziła z pieniędzy zewnętrznych. Pod-
kreślić należy, że wszystkie dokumentacje 
sporządzane na pozyskiwanie środków są 
naprawdę dopięte na ostatni guzik. Mamy 
po prostu dobrych pracowników, przygoto-
wanych merytorycznie.
S. Cz.: Skomplikowany to proces?
U. B.: Trudny, wymagający doświadczenia 

pracowników, ich zaangażowania. Takich 
mamy, skutecznych nie tylko w pisaniu 
wniosków, ale też ich prowadzeniu i rozli-
czaniu. O tym musimy pamiętać, że ich rola 
nie kończy się na samych pisaniu wnio-
sków. Sprawy rozliczeń są równie ważne 
i odpowiedzialne. Radzimy sobie z tym, 
część złożonych projektów czeka na roz-
strzygnięcie, także zajmujemy się tematem 
cały czas, bo tego wymaga dobro naszych 
mieszkańców. Chcemy systematycznie po-
prawiać ich komfort życia. 
S. Cz.: Z jakich źródeł pochodziły pie-
niądze, z funduszy unijnych, ministerial-
nych?
U. B.: Największa ich część pochodzi 
oczywiście z funduszy unijnych, ale sięga-
my również po środki z budżetu państwa, 
wojewody, z Podkarpackiego Urzędu Wo-
jewódzkiego. Na przykład chodniki przy 
drogach powiatowych budowaliśmy przy 
50-procentowym wsparciu powiatu brzo-
zowskiego, korzystamy po prostu z wszyst-
kich możliwych źródeł.
S. Cz.: Kontynuowanie dużych inwesty-
cji zapoczątkowanych w latach 2014-
2018 będzie dla was priorytetem, czy 

Urszula Brzuszek
Wójt Gminy Jasienica Rosielna
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w nadchodzącej kadencji pojawią się 
nowe propozycje?
U. B.: W poprzedniej kadencji określili-
śmy sobie, że naszym głównym zamierze-
niem będzie duża inwestycja z zakresu 
gospodarki wodno-ściekowej. Musimy 
skanalizować gminę w całości i oczywi-
ście przed nami w perspektywie czasowej 
dokończenie jej zwodociągowania. Jesz-
cze dwie miejscowości będą oczekiwać 
na to zadanie, bardzo kosztowne dodajmy. 
Drugi priorytet to infrastruktura drogo-
wa. I w tej kwestii musimy dołożyć wszel-
kich starań, żeby jednocześnie pozyskiwać 
na te cele środki zewnętrzne i ustawiać 
budżet w sposób umożliwiający realizację 
zadań w tym zakresie.
S. Cz.: Dużym zainteresowaniem ze stro-
ny mieszkańców gminy, powiatu, czy  
w ogóle z Podkarpacia, czy spoza re-
gionu cieszą się atrakcje turystyczno-
-historyczne gminy, na przykład zabyt-

kowy kościół w Bliznem wpisany na listę 
UNESCO?
U. B.: Oczywiście, że tak. Piękny kościółek 
w Bliznem przedstawiający starą architek-
turę drewnianą wpisany na listę UNESCO 
w 2003 roku przyciąga turystów zarówno 
krajowych, jak i zagranicznych. Dużym za-
interesowaniem cieszy się również Góra Św. 
Michała w Bliznem, w Jasienicy Rosielnej 
możemy się pochwalić też starym, zabyt-
kowym kościółkiem, parkiem podworskim,  
a także innymi miejscami i obiektami, który-
mi promujemy naszą gminę. 
S. Cz.: Jakieś z wydarzeń kulturalnych 
organizowanych przez gminę jest na tyle 
popularne, że gmina z nim właśnie jest 
identyfikowana?
U. B.: Uważam, że posiadamy atrakcyj-
ną i szeroką ofertę kulturalną. Jeśli któraś  
z imprez się przyjmuje, to ją kontynuujemy. 
Mamy duże grono lokalnych artystów, ma-
larzy, rzeźbiarzy i organizujemy coroczne 

wystawy w Gminnym Ośrodku Kultury, 
cieszące się dużym zainteresowaniem od-
wiedzających. Prace, według określonego 
regulaminu, nagradzamy, z tego co wiemy 
prezentowane są również w Rzeszowie i in-
nych miastach, także mamy się z czego cie-
szyć. Zachęcamy bardzo naszych artystów, 
aby tworzyli nowe prace, żeby realizowali 
własną pasję i spełniali się jako artyści. 
S. Cz.: Z optymizmem patrzy Pani na 
rozpoczętą już kadencję 2018-2023?
U. B.: Każda gmina boryka się z własny-
mi problemami, ale w naszej widzę au-
tentyczną mobilizację do działania, a to  
z kolei przekłada się na pozytywne myśle-
nie o przyszłości. Wiem, że nie podołamy 
wszystkim potrzebom, bo to po prostu 
niemożliwe, ale determinacji do realizacji 
zadań podnoszących poziom życia naszych 
mieszkańców w najważniejszych dziedzi-
nach nam nie zabraknie. 

Rozmawiał Sebastian Czech

Rozmowa ze Stanisławem Żelaznowskim - Wójtem Gminy Nozdrzec

Sebastian Czech: W roku 2019 
świętowałby Pan jubileusz 20-le-
cia objęcia stanowiska Dyrektora 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Izdeb-
kach, tymczasem wybrał Pan nowy 
etap kariery zawodowej. I właśnie 
chciałem zapytać, czy funkcja wój-
ta to dla Pana całkiem nowe wy-
zwania, bo jako dyrektor szkoły 
miał Pan kontakt z inwestycjami 
na dużą skalę, z racji obowiązków 
współpracował Pan ponadto z urzę-
dem gminy, zatem wydaje się, że 
część zadań będzie po prostu kon-
tynuowanych?
Stanisław Żelaznowski: Na pew-
no zakres działań będzie szerszy, 
natomiast faktycznie w część kom-
petencji koniecznych do sprawnego 
zarządzania jestem już wdrożony.  
Z doświadczeń inwestycyjnych wy-
mienię budowę sali gimnastycznej, 
boisk sportowych, czy też placów 
zabaw. To poważne przedsięwzięcia  
i uczestnictwo w ich realizacji na 
pewno pozytywnie wpłynie na wyko-
nywanie obecnych obowiązków.
S. Cz.:  Sprawy oświatowe stanowić 
będą priorytety w obecnej kaden-
cji, czy preferencje inwestycyjne  
i zadaniowe rozłożą się mniej więcej 
po równo na wszystkie dziedziny.  
A może oświata właśnie jest na tyle 
ważna w gminie, że faktycznie wy-
maga szczególnego traktowania?
S. Ż.: Oświata znajduje się na pierw-
szym miejscu wśród gminnych spraw 
i problemów. Uważam, że musimy 

uczynić wszystko, żeby utrzymać obecną 
sieć szkół, i już ten cel będzie dla gmi-
ny olbrzymim wyzwaniem, nie mówiąc 
o zadaniach bieżących w tej sferze, 
których też nie brakuje. Pod względem 
technicznym, zewnętrznym wszystko 
jest w porządku, mamy bowiem piękne 
obiekty, spełniające wysokie standardy, 
natomiast problemem jest frekwencja 
uczniów. Z roku na rok liczba dzieci 
maleje i powstaje problem kogo w tych 
budynkach uczyć. 
S. Cz.: Satysfakcjonuje Pana obecny 
stan oświaty, czy edukacji w gminie 
Nozdrzec?
S. Ż.: Tak, i to między innymi dlatego, że 
w placówkach uczy się niewielka ilość 
dzieci. Wracamy zatem do poprzednie-
go wątku, ale tym razem w odniesieniu 
pozytywnym. Otóż dzięki takiej, a nie 
innej liczebności klas, uczniów można 
należycie przygotować, przypilnować 
z racji bezpośredniego poświęcania 
uwagi każdemu z nich. Nauczyciele 
wszystkich znają, poświęcają im odpo-
wiednio długi czas, potrzebny do przy-
swojenia danej partii materiału. Nauka 
odbywa się zupełnie inaczej niż w du-
żych placówkach skupiających tysiąc, 
czy większą liczbę dzieci. Tutaj nie ma 
anonimowości, pedagodzy znają dobrze 
dzieci, wiedzą ile komu poświęcić uwa-
gi. Mówiąc żartobliwie uczniowie nie 
mają nawet sposobności schować się za 
kolegę i uniknąć aktywności w klasie.  
A najbardziej obiektywnym odzwiercie-
dleniem stanu oświaty w gminie Noz-
drzec są wyniki w nauce uzyskiwane 

Oświata największym wyzwaniem gminy

przez naszych uczniów. Osiągnięcia w konkursach, 
czy oceny na zakończenie roku szkolnego świadczą 
o wysokim poziomie nauczania w naszych placów-
kach. To po prostu cieszy.
S. Cz.: A propos niżu demograficznego, o któ-
rym Pan mówił, istnieje zagrożenie zamykania 
niektórych szkół na terenie gminy?
S. Ż.: Takich rozwiązań chcielibyśmy uniknąć, na-
tomiast w perspektywie kilku lat na pewno czekają 
nas pewne zmiany, czy ograniczenia. Restruktury-
zacja szkół musi zostać przeprowadzona, czy tego 
chcemy, czy nie. Spadek liczby uczniów jest dra-
styczny, więc nie możemy roztaczać nie wiadomo 
jak optymistycznych wizji. Rzeczywistość jest okre-
ślona, a do rzeczywistości musimy się dostosować. 
Z kilkunastu do kilku zmniejsza się liczba dzieci  
w poszczególnych oddziałach, w konsekwencji cze-
go praca odbywać się będzie w klasach łączonych, 
chcąc utrzymać dotychczasową sieć szkół.
S. Cz.: Jakie zamierzenia inwestycyjne w innych 
dziedzinach niż oświatowe planuje Pan na naj-
bliższe lata?
S. Ż.: Najważniejsza dla gminy Nozdrzec w najbliż-
szych latach będzie kanalizacja. Teraz w części ska-
nalizowany jest Nozdrzec, zaś w pozostałych miej-
scowościach wszystko sprowadza się do projektów. 
Inwestycja najpoważniejsza, największa, wymaga-
jąca określonych nakładów finansowych, ale nie-
odzowna,  nieunikniona w nieodległym czasie.

Stanisław Żelaznowski - Wójt Gminy Nozdrzec
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S. Cz.: Dużo zadań kontynuowanych bę-
dzie zapoczątkowanych przez poprzed-
niego Wójta Antoniego Gromalę?
S. Ż.: W fazie projektów mamy uzupełnienia 
sieci oświetleniowej wzdłuż dróg wojewódz-
kich oraz powiatowych. Ponadto przebudo-
wujemy wodociągi w miejscowości Izdebki 
i Wesoła - Ujazdy oraz Ryta Górka i są to 
zadania główne, natomiast do pozostałych 
należy między innymi poprawa stanu tech-
nicznego, czy utrzymanie dróg lokalnych, 
dojazdowych do domów. Aktualnie posiada-

my na Sanie prom, jedną z naszych atrakcji 
turystycznych, przygotowywany do remontu  
i wiszącą kładkę między Siedliskami a Warą, 
którą również wiosną planujemy komplekso-
wo wyremontować. 
S. Cz.: To nie są jedyne atrakcje tury-
styczne, ponieważ w gminie znajdują się 
obiekty historyczne, niektóre wykupione 
przez prywatnych inwestorów, inne ocze-
kujące remontów. Można w tej kwestii po-
prawić sytuację na tyle, żeby te budynki 
przyciągały wycieczkowiczów?
S. Ż.: Wśród obiektów zabytkowych mamy 
kilka kościołów i są one w bardzo dobrym 
stanie, odrestaurowane, ewentualnie w nie-

których przypadkach potrzebują drob-
nych zabiegów renowacyjnych. Ponadto 
posiadamy dwa pałace: w Nozdrzcu, 
którego właścicielem jest inwestor pry-
watny i dwór Potockich w Izdebkach, 
odrestaurowany, funkcjonujący jako 
Środowiskowy Dom Samopomocy. 
S. Cz.: Wjeżdżając do gminy nie spo-
sób oprzeć się pięknym, zalesionym te-
renom. Myślał Pan, żeby spożytkować 
je na obszar turystyczny, przyciągają-
cy na przykład mieszkańców dużych 

miast spędzających weekendy, czy 
urlopy w tych uroczych miejscach?
S. Ż.: To bardzo ważna, rozwojowa per-
spektywa dla naszej gminy. Do niedaw-
na ludzie zajmowali się tutaj rolnictwem, 
a teraz w dużej części pola te pozostają 
opuszczone, porastają krzakami.  Mimo 
wszystko naturalny krajobraz wzboga-
cany przyrodniczo przez rzekę San przy-
ciąga uwagę. To są atrybuty i należy je 
praktycznie wykorzystać. Sposobem na 
to może być organizowanie tras rowe-
rowych, spacerowych, spływów kajako-
wych na Sanie, bazy turystycznej. Upa-
trujemy w tym szansy na rozwój gminy.

S. Cz.: Jako dyrektor szkoły miał pan za-
pewne doświadczenia w pozyskiwaniu 
zewnętrznych środków finansowych, za-
mierza Pan je wykorzystać obecnie, zarzą-
dzając gminą?
S. Ż.: Chcąc zrealizować nasze marzenia, 
czy inwestycje musimy sięgnąć po pienią-
dze zewnętrzne. Nie mówię tylko o kana-
lizacji, ale też o innych dziedzinach. Na 
przykład złożyliśmy wniosek o dofinanso-
wanie rozwoju sieci przedszkoli, których 
w gminie brakuje. Nie zapominamy też  
o stowarzyszeniach działających na terenie 
naszej gminy, Kołach Gospodyń Wiejskich, 
Ochotniczych Strażach Pożarnych, czy szko-
łach.
S. Cz.: Specyfika gminy Nozdrzec pole-
ga między innymi na tym, że usytuowana 
jest na granicy powiatu brzozowskiego, 
którego oczywiście jest częścią i rzeszow-
skiego. Istnieje możliwość współpracy  
z powiatem rzeszowskim?
S. Ż.: Zdecydowanie działamy już w tym kie-
runku, należąc do Związku Gmin Turystycz-
nych Pogórza Dynowskiego „Błękitny San”, 
ale poszliśmy jeszcze dalej. Współpracujemy 
bowiem z miastem Rzeszów, gminami Tyczyn 
i Błażowa, tworząc wspólnie klaster energe-
tyczny. Otrzymaliśmy certyfikat umożliwiają-
cy nam skuteczniejsze pozyskiwanie środków 
na rozwój inwestycji związanych z odna-
wialnymi źródłami energii. W szczególności 
zmierzalibyśmy w kierunku energii fotowol-
taicznej, czyli ze źródeł światła słoneczne-
go, a jednocześnie należy wspomnieć o po-
siadanym pozwoleniu na budowę elektrowni 
wiatrowej. To 18 dużych wiatraków i mamy 
nadzieję, że inwestycja chwilowo wstrzymana 
ruszy pełną parą, przynosząc naszej gminie 
dodatkowe źródła finansowe.

Rozmawiał Sebastian Czech

Alicja Pocałuń - Wójt Gminy Dydnia

Sebastian Czech: Kilka tygodni temu 
została Pani zaprzysiężona na Wójta 
Gminy Dydnia i będzie to Pani pierwsza 
kadencja na tym stanowisku, ale wcale 
nie oznacza to debiutu w samorządzie. 
Wiele lat bowiem przepracowała Pani 
w Urzędzie Gminy Sanok, zajmując 
się pozyskiwaniem środków zewnętrz-
nych i zebrane doświadczenie powinno 
wspierać piastowanie obecnej, zarząd-
czej funkcji?
Alicja Pocałuń: Bezwzględnie tak, po-
nieważ doświadczenie w pracy z ludźmi, 
kontaktach z samorządem wojewódzkim 
zapewne przyda się w sprawowaniu funk-
cji wójta. Ponadto realizacja projektów 
związanych ze środkami zewnętrznymi 

uczy pokory, dyscypliny, kreatywności  
i strategicznego myślenia oraz planowania. 
Zawsze jest budżet, w ramach którego na-
leży wykonywać określone zadania, wszyst-
ko musi być precyzyjnie opracowywane, 
ustalane, kalkulowane, czyli podobnie, jak  
w gminie. Również mamy określone środki 
w budżecie, istnieje konieczność pozyskiwa-
nia pieniędzy spoza budżetu, zewnętrznych. 
Dlatego wszystko, co robiłam do tej pory, 
całą dotychczasową praktykę postaram się 
wykorzystać przy realizacji obowiązków 
związanych z zarządzaniem gminą.
S. Cz.: Pieniądze pozyskiwane były na 
konkretne cele, czy w jakiś ogólny spo-
sób służyły budżetowi Gminy Sanok?
A. P.: Każdy projekt miał swój zakres i cel. 

Zewnętrzne środki wspierały zarówno in-
westycje, jak na przykład budowę kanali-
zacji, przebudowę obiektu infrastruktury 
kulturalnej, oświatowej, jak również zada-
nia z zakresu kultury, bądź projekty mięk-
kie, społeczne, też bardzo ważne, bo bez-
pośrednio oddziałujące na społeczność. 

Chcę dobrze wykorzystać dotychczasowe 
doświadczenie samorządowe

Rozmowa z Alicją Pocałuń - Wójtem Gminy Dydnia



Styczeń:. nr 1 (167)

9
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Powiat Brzozowski

S. Cz.: Na jakie dziedziny życia wpływa-
ją projekty miękkie?
A. P.: Na przykład na bezpieczeństwo. Re-
alizowaliśmy między innymi projekt pod 
nazwą „Przestępczość - nie, dziękuję”, 
opiewający na 300 tysięcy złotych. Pienią-
dze pozyskaliśmy z ministerstwa sprawie-
dliwości, a jego wypełnienie konsolidowało 
środowiska Państwowej Straży Pożarnej, 
Komendy Policji, szkół, samorządu. Wspól-
nie zastanawialiśmy się jaki model za-
chowań prewencyjnych zastosować, żeby 
młodzi ludzie byli bezpieczni, jak chronić 
młodzież przed złymi zjawiskami, patolo-
giami. Projekt bardzo dobrze się przyjął, 
efektem były misie ratownisie, przekazane 
różnym instytucjom, dzieciom do szkół. Na-
stąpiło niewątpliwie ocieplenie wizerunku 
policji, zapoznaliśmy młodych ludzi z pra-
cą w służbach mundurowych.
S. Cz.: Możliwe jest funkcjonowanie 
gminy bez środków zewnętrznych?
A. P.: W jakimś sensie jest, ale byłoby to 
bardzo trudne, bo ograniczałoby w zasad-
niczy sposób rozwój infrastruktury. Mając 
budżet na rok 2019 przygotowany przez 
mojego poprzednika Jerzego F. Adamskie-
go, skupiam się na poszukiwaniu możli-
wości dofinansowania zadań: drogowych, 
związanych z infrastrukturą kultury, czy 
obiektami użyteczności publicznej, czy też 
z oświatą. Każda inwestycja analizowana 
jest w taki sposób, żeby znaleźć źródło ze-
wnętrzne do jej realizacji. Sprawa nie jest 
łatwa, ponieważ perspektywa 2014 - 2020 
kończy się, więc pozostają rządowe pro-
gramy, budżet województwa podkarpackie-
go i na pewno będziemy składać wnioski, 
pozwalające na pozyskiwanie pieniążków. 
Dodam jeszcze, że w grudniu złożyliśmy 
kilka projektów do programu „Maluch 
plus”, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy na 
utworzenie dodatkowego oddziału przed-
szkolnego oraz do Urzędu Wojewódzkiego 
na program „Senior plus”. Chcemy na-
szym mieszkańcom ułatwiać życie, a pro-
wadzi do tego między innymi realizacja 
projektów miękkich, społecznych.
S. Cz.: Gmina Dydnia słynie z walorów 
turystyczno-przyrodniczo-historycz-
nych i jest szansa, żeby na tę działalność 
pozyskać pieniądze w wysokości wystar-

czającej do odpowiedniego wyekspono-
wania tych atutów?
A. P.: Takie środki były kilka lat temu, teraz 
jest zdecydowanie trudniej, należy przekie-
rować się na ministerstwa i mieć nadzieję 
na dobrą, nową perspektywę unijną, od 
roku 2021. Na dzisiaj szansę na rozwój 
upatruję w rolnictwie, ponieważ mamy tu-
taj inwestorów z branży winiarskiej. Pla-
nuję zainicjować działania wspierające, 
włącznie z winnicą szkoleniową, żeby też 
nasi mieszkańcy mogli uczyć się tej sztu-
ki, póki co mało im znanej lub nieznanej 
w ogóle. 
S. Cz.: Taka aktywizacja mieszkańców 
przysporzyłaby korzyści zarówno im 
osobiście, jak i całej gminie?
A. P.: Myślę, że to dobry kierunek do roz-
woju, ponieważ południe Europy robi się 
coraz bardziej gorące, suche i strefa, gdzie 
można uprawiać winorośl przesuwa się na 
północ kontynentu. I właśnie na Podkar-
paciu występuje klimat sprzyjający tym 
inwestycjom, mamy dobrze nasłonecznione 
stoki, tak więc pozostają chęci, pieniądze, 
specjalistyczna wiedza i cierpliwość, bo to 
działania na lata. 
S. Cz.: Wróćmy jeszcze do aktywiza-
cji społeczeństwa, bo mocno ten aspekt 
podkreślała Pani, obejmując stanowisko 
wójta. Na czym ona miałaby polegać?
A. P.: W zasadzie już rozpoczęłam współ-
pracę z Kołami Gospodyń Wiejskich i 6  
z nich na 13 istniejących zakwalifikowało 
się do programu konkretnie dofinansowa-
nego, dzięki czemu nasze panie mają już 
pieniążki na koncie. Teraz mogą planować 
realizację zadań, których wcześniej, ze 
względu właśnie na brak środków, nie moż-
na było sfinalizować.
S. Cz.: Istnieją w gminie nisze inwe-
stycyjne niekonkurencyjne jeszcze lub 
mało konkurencyjne, które można by 
rozwinąć i rozpropagować na szersze 
tereny i po prostu robić na nich biznes?
A. P.: Podobno biznes można robić na 
wszystkim. Mamy tereny na tyle ciekawe  
i atrakcyjne, że powinny pobudzać wy-
obraźnię również tę biznesową. Podkreślić 
też trzeba, że gmina nasza położona jest 
przy trasie prowadzącej do Rzeszowa, więc 
komunikacyjnie również jesteśmy atrak-

cyjni. Analizujemy ofertę inwestycyjną, 
zarówno pod działalność gospodarczą, jak 
i budownictwo mieszkaniowe. Chcemy to 
wszystko w pewien sposób sklasyfikować, 
zwizualizować, żeby potencjalni przed-
siębiorcy, czy inwestorzy wiedzieli na co 
mogą tutaj liczyć, jakie są możliwości. Tak 
więc pracujemy nad promocją gospodar-
czą gminy.
S. Cz.: Pierwsze decyzje dotyczące pracy 
urzędu już za panią?
A. P.: Wydłużyliśmy czas pracy urzędu, co 
jest ukłonem w  stronę mieszkańców pracu-
jących poza terenem gminy, którzy często 
mieli problemy, żeby zdążyć do 15.15 coś 
załatwić. Teraz w czwartki, raz w tygodniu, 
pracujemy do 16.30, zatem mam nadzieję, 
że to ułatwi wielu osobom dotarcie na czas.
S. Cz.: Inwestycje będą kontynuowane, 
czy rozpoczynane nowe?
A. P.: Kontynuujemy projekt z Regional-
nego Programu Operacyjnego dotyczący 
odnawialnych źródeł energii, zaopatrywa-
nia w panele fotowoltaiczne, solary oraz 
wymiany kotłów dla mieszkańców. Ponad-
to pracujemy nad usystematyzowaniem 
gospodarki ściekowej, prowadzimy inwe-
stycje związane z infrastrukturą drogą, 
poprawą bezpieczeństwa. Mamy też zamie-
rzenia co do nowych przedsięwzięć, lecz za 
wcześnie o nich mówić.
S. Cz.: W gminie Dydnia są wydarzenia 
kulturalne cykliczne, jak Festiwal Dzie-
ci Gór i Dolin w Niebocku, czy Święto 
Fajki w Grabówce, które cieszą się dużą 
popularnością i wykraczają daleko poza 
granice powiatu. W tej kwestii wyróż-
niacie się na tle innych gmin powiatu 
brzozowskiego, jesteście identyfikowani 
z określonymi inicjatywami.
A. P.: Oczywiście wymienione impre-
zy chcemy kontynuować, bo wpisały się  
w mapę kulturalną nawet województwa 
podkarpackiego, a jednocześnie otwar-
ci jesteśmy na nowe wyzwania. W Dydni 
funkcjonuje Szkoła Muzyczna I Stopnia, 
której uczniowie osiągają znaczące sukce-
sy, a rozpoczęliśmy właśnie rok Moniuszki 
i pracujemy nad stworzeniem nowego pro-
duktu. W odpowiednim czasie go przedsta-
wimy. 

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

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 

Zastępca Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Brzozowie 

Jadwiga Binowska

W związku ze zbliżającymi 
się feriami zimowymi Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Brzozowie przypomina: 
1. Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, 
stawy! Nigdy nie można być pew-
nym wytrzymałości tafli lodowej. 
Jeśli chcesz bezpiecznie jeździć 
na łyżwach, skorzystaj z przygoto-
wanych lodowisk – miejsc do tego 
przeznaczonych. 

Bezpieczne ferie

2. Wybieraj bezpieczne miejsca do 
zabawy – z dala od ulic, mostów, to-
rów kolejowych! 
3. Zjeżdżaj na sankach, nartach z gó-
rek, które znajdują się daleko od jezd-
ni! 
4. Zawsze informuj rodziców/opieku-
nów, gdzie i z kim będziesz przeby-
wał! 
5. Wracaj do domu zawsze o ustalonej 
porze, przed zapadnięciem zmroku! 

6. Najbezpieczniej jest bawić się pod opieką doro-
słych opiekunów. 
7. Korzystaj ze zorganizowanych form wypoczyn-
ku – tam jest bezpiecznie! 
8. Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nie przyjmuj 
od nich prezentów, nie oddalaj się z nieznajomym. 
9. Kulig może być zorganizowany tylko poza ob-
szarem dróg publicznych. 
10. Zaczepianie sanek do pojazdów mechanicz-
nych (samochód, motocykl) jest niedozwolone! 
11. Ubieramy się stosownie do temperatury panu-
jącej na dworze. 
12. W zimowe dni widoczność na drodze jest ogra-
niczona i kierowcy potrzebują więcej czasu do za-
hamowania pojazdu. Na jezdnię wchodź uważnie  
i spokojnie, rozejrzyj się. 
13. Używaj elementów odblaskowych na odzieży 
zewnętrznej. 
14. Dbaj o zdrowie i higienę. Pamiętaj o zasadach 
zdrowego stylu życia i odżywiana oraz o zachowa-
niu podstawowych zasad higieny, które pomogą 
uchronić cię przed zachorowaniem na grypę i in-
fekcje grypopodobne.

13 grudnia 2018 r. w sali Sta-
rostwa Powiatowego w Brzozowie 
odbył się uroczysty finał konkursu 
plastycznego „Bezpieczne Wakacje 
2018”. W spotkaniu wziął udział 
kom. Marcin Kozielec - I Zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji 
w Brzozowie, kom. Jacek Myćka - 

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu 
Drogowego Komendy Powiatowej Poli-
cji w Brzozowie, przedstawiciel Starosty 
Brzozowskiego - Naczelnik Oświaty, 
Rozwoju Regionalnego i Promocji Po-
wiatu Magdalena Pilawska oraz autorzy 
zwycięskich i wyróżnionych prac kon-
kursowych wraz z opiekunami.

Na wstępie przywitano laureatów oraz 
towarzyszących im pedagogów. W imieniu 
Starosty Brzozowskiego głos zabrała Magdale-
na Pilawska, która pogratulowała zwycięzcom  
i wyróżnionym w konkursie osiągniętych suk-
cesów. Zachęcała do aktywnego udziału w ko-
lejnych edycjach. Podkreśliła znaczenie corocz-
nie organizowanego konkursu, który procentuje 

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
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Oficer prasowy KPP w Brzozowie
st. asp. Monika Dereń

większą świadomością i wiedzą dzieci 
oraz młodzieży w zakresie szeroko rozu-
mianego bezpieczeństwa.   

Zwycięzcy etapu powiatowego  
i autorzy wyróżnionych prac plastycz-
nych otrzymali cenne nagrody oraz pa-
miątkowe dyplomy. Prezenty zostały 
ufundowane przez Starostę Brzozow-
skiego, Wójta Gminy Domaradz i Wójta 
Gminy Haczów.

Konkurs plastyczny „Bezpieczne 
Wakacje” promuje wśród dzieci i mło-
dzieży bezpieczne formy spędzania wol-
nego czasu podczas wakacji, zachowa-
nia wolne od nałogów i inne pozytywne 
wzorce. W zeszłorocznej edycji wzięło 
udział 165 dzieci z 20 szkół z terenu po-
wiatu brzozowskiego. Prace plastyczne 
zostały ocenione w trzech kategoriach 
wiekowych, z każdej wyłoniono trzech 
zwycięzców. 

Komisja konkursowa wyłoniła 
najbardziej kreatywne i oryginalne pra-
ce związane ściśle z tematyką konkursu. 

Laureatami zostali: 
W kategorii 6-9 lat: 1. Filip Więcek – Szkoła 
Podstawowa Nr 2 w Przysietnicy, 2. Rozalia 
Szurlej – Szkoła Podstawowa w Haczowie, 
3. Emilia Marć – Szkoła Podstawowa w Ha-
czowie.

W kategorii 10-12 lat: 1. Norbert Flo-
rek – Szkoła Podstawowa we Wzdowie, 
2. Wiktoria Kędra – Szkoła Podstawo-
wa w Turzym Polu, 3. Emilia Terlecka 
– Szkoła Podstawowa w Haczowie. 
W kategorii 13-15 lat: 1. Michalina 
Macyk – Szkoła Podstawowa w Haczo-
wie, 2. Milena Pempuś – Szkoła Pod-
stawowa Nr 1 w Brzozowie, 3. Daria 
Rogoz – Szkoła Podstawowa Nr 1 Do-
maradzu.

Pomysłowość wykonania prac 
przez uczestników w tym roku okazała 
się tak oryginalna, że przyznano rów-
nież wyróżnienia dla: Kacpra Gaździ-
ka, Tymoteusza Szpaka, Julii Szkółka, 
Katarzyny Prajsnar, Julii Grzyb i Pawła 
Kobiałki.

Laureatom konkursu jeszcze raz 
serdecznie gratulujemy i zachęcamy do 
wzięcia udziału w kolejnych edycjach 
„Bezpiecznych Wakacji”.  

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

936 zdarzeń ogółem zanotowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  
w Brzozowie w roku 2018. Powstałe straty wyniosły blisko 2 mln 300 tys. zł., zaś uratowane 
mienie oszacowano na 7 mln 700 tys. zł. 5 osób poniosło śmierć, a 107 zostało rannych.

Porównując statystykę zdarzeń 
w latach 2017 i 2018 można stwier-
dzić, że spośród działań ratowniczych 
ilość pożarów spadła o 19 procent, 
ilość miejscowych zagrożeń  wzrosła 
o 24 procent, natomiast ilość alarmów 
fałszywych wzrosła o 5 procent. Naj-
więcej przypadków, bo 369 zanoto-
wano na terenie miasta i gminy Brzo-
zów, co stanowi około 40 procent 
ogólnej liczby zdarzeń powstałych na 
terenie całego powiatu brzozowskie-
go. Strażacy współpracowali z policją 
(228 razy), pogotowiem ratunkowym 
(141 razy), pogotowiem energetycz-
nym (22 razy), pogotowiem gazo-
wym (5 razy) i innymi służbami (106 
razy). 

Najwięcej zdarzeń zanotowa-
no w miesiącach: sierpień - 203, li-
piec - 200, wrzesień - 101. Strażacy 
z JRG Brzozów i z jednostek OSP 
interweniowali między innymi przy 
takich zagrożeniach jak: pożary – 108 
(w tym pożary sadzy w przewodach 
kominowych - 39), MZ związane  
z podejrzeniem ulatniania się tlen-
ku węgla (czadu w budynkach) - 10, 
wypadki i kolizje drogowe - 122, li-
kwidacja skutków wichur i wycinka 
zagrażających drzew - 106, likwida-
cja owadów błonkoskrzydłych - 365, 
przybór wód i opady deszczu - 11.  
W działaniach tych uczestniczyło: za-
stępów JRG - 681; strażaków - 2052, 
zastępów OSP z KSRG - 682; stra-
żaków - 3124, zastępów OSP spoza 
KSRG - 220; strażaków - 911.

Podsumowanie działań ratowniczych

Lp. Gmina Ilość 
zdarzeń

Ilość 
pożarów

Ilość MZ Alarmy 
Fałszywe

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
 1. Brzozów 329 369 66 49 252 311 11 9

Udział OSP z KSRG 82 183 22 45 58 120 2 0
Udział OSP 17 49 9 7 8 36 0 1

2. Domaradz 77 113 9 13 65 97 3 3
Udział OSP z KSRG 43 61 6 10 36 46 1 1
Udział OSP 13 33 3 10 9 18 1 0

3. Dydnia 73 128 10 14 60 109 3 5
Udział OSP z KSRG 44 76 6 14 36 54 2 3
Udział OSP 22 51 6 8 15 38 1 0

4. Haczów 120 115 21 16 98 97 1 2
Udział OSP z KSRG 81 91 16 19 65 64 0 0
Udział OSP 15 22 6 5 9 9 0 0

5. Jasienica Rosielna 89 115 15 5 73 107 1 3
Udział OSP z KSRG 51 80 13 6 38 64 0 1
Udział OSP 4 16 3 1 1 14 0 1

6. Nozdrzec 82 96 12 11 68 85 2 0
Udział OSP z KSRG 54 63 11 11 43 43 0 0
Udział OSP 18 48 4 5 13 35 1 0

Ogółem: 770 936 133 108 616 806 21 22

Zdarzenia w poszczególnych gminach i udział jednostek:

st. kpt. Tomasz Mielcarek
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W ramach akcji „Krew pilnie potrzebna dla strażaka 
z Rzeszowa”, 4 stycznia 2019 r. w Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Terenowym Oddzia-
le w Sanoku, krew oddali brzozowscy strażacy zrzeszeni  
w Klubie HDK przy KP PSP w Brzozowie. Pomoc skie-
rowana była dla chorego na białaczkę aspiranta Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Jego 
grupa krwi to ARh -.

Każdy uczestnik akcji oddał 450 ml krwi. W akcji 
uczestniczyło 7 strażaków z Klubu HDK „Strażacki Dar” 
przy KP PSP w Brzozowie.

Strażacy KP PSP w Brzozowie 
uratowali kobietę 

12 stycznia br. ok. godz. 
1.00 w nocy do strażnicy 
Komendy Powiatowej PSP  
w Brzozowie przybiegł męż-
czyzna, który zgłosił potrze-
bę ratunku dla kobiety prze-
bywającej na parkingu przy 
sąsiednim budynku. Strażacy 
natychmiast ruszyli z pomocą 
zabierając posiadany sprzęt do 
ratownictwa medycznego. Za-

stali leżącą kobietę bez funkcji życiowych. 
Niezwłocznie przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddecho-

wej przy użyciu worka samorozprężalnego AMBU i zautomatyzowa-
nego defibrylatora zewnętrznego AED. Kobietę umieszczono na desce 
ortopedycznej, okryto folią termiczną i kocem. Strażacy wykonali kil-
ka cykli resuscytacyjnych z użyciem AED do czasu przyjazdu Zespołu 
Ratownictwa Medycznego. Ratownicy wspólnie kontynuowali działa-
nia, które przywróciły krążenie i samodzielny oddech ratowanej osobie  
a zespół PRM zabrał kobietę do szpitala, gdzie odzyskała przytomność. 

Brzozowscy strażacy 
oddawali krew

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

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

12 grudnia 2018 r. w sali narad Starostwa Powia-
towego w Brzozowie odbyło się posiedzenie podsu-
mowujące działalność Powiatowej Rady Rynku Pracy 
w Brzozowie w kadencji 2014 –2018. W posiedzeniu 
wzięli udział Wicestarosta Brzozowski Jacek Adamski, 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie Jó-
zef Kołodziej oraz Członkowie Powiatowej Rady Ryn-
ku Pracy w Brzozowie.

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opi-
niodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki 
rynku pracy. W czasie kadencji 2014-2018 Powiatowa 
Rada Rynku Pracy w Brzozowie odbyła 18 posiedzeń, 
podczas których wydała 46 opinii w formie uchwał 
dotyczących m.in. podziału środków Funduszu Pracy 
na realizację programów dotyczących promocji za-
trudnienia oraz innych zadań fakultatywnych, utwo-

Podsumowujące posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

rzenia nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych na 
terenie powiatu brzozowskiego, celowości realizacji Programu Aktywizacja 
i Integracja, zlecania bankom wypłaty świadczeń ze środków Funduszu Pra-
cy, podziału środków krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz wniosków  
o umorzenie należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z Fundu-
szu Pracy.

Podczas posiedzenia Dyrektor PUP w Brzozowie dokonał prezentacji 
zadań zrealizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie na rzecz 
aktywizacji osób bezrobotnych i omówił bieżącą sytuację na lokalnym rynku 
pracy.

Wicestarosta Brzozowski Jacek Adamski złożył wszystkim członkom 
Powiatowej  Rady Rynku Pracy w Brzozowie serdecznie podziękowania za 
ich zaangażowanie w działalność na rzecz rozwiązywania problemów bezro-
bocia i wręczając im w imieniu Starosty Brzozowskiego Zdzisława Szmyda 
okolicznościowe listy życzył satysfakcji w dalszej pracy na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnej. 
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W Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Brzozowie 
w kadencji 2014 – 2018 wchodzili: Ewa Tabisz – Prze-
wodnicząca PRRP w Brzozowie – przedstawiciel Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”, 
Urszula Brzuszek – Wiceprzewodnicząca PRRP w Brzo-
zowie – przedstawiciel samorządu terytorialnego, Elżbie-
ta Preisnar – Członek PRRP w Brzozowie – przedstawi-
ciel NSZZ „Solidarność”, Stanisław Drabek – Członek  
PRRP w Brzozowie – przedstawiciel Podkarpackiej Izby 
Rolniczej, Henryk Glazer – Członek PRRP w Brzozowie 
– przedstawiciel Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 
Zdzisław Kędra – Członek PRRP w Brzozowie – przedsta-
wiciel Izby Rzemieślniczej, Adam Stec – Członek PRRP 
w Brzozowie – przedstawiciel samorządu terytorialnego  
i  Piotr Tasz – Członek PRRP w Brzozowie – przedstawi-
ciel samorządu terytorialnego

Józef Kołodziej
Dyrektor PUP w Brzozowie

11 stycznia 2019 r. w sali 
narad Starostwa Powiatowego  
w Brzozowie odbyło się inaugu-
racyjne posiedzenie powołanej 
Zarządzeniem Nr 1/2019 Starosty 
Brzozowskiego z dnia 3 stycznia 
2019 roku Powiatowej Rady Ryn-
ku Pracy w Brzozowie. 

W skład Powiatowej Rady 
Rynku Pracy w Brzozowie po-
wołani zostali:  Jacek Adamski 
– przedstawiciel samorządu tery-
torialnego, Henryk Glazer – przed-
stawiciel Pracodawców Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Adam Józefczyk 
– przedstawiciel Podkarpackiej 
Izby Rolniczej,  Zdzisław Kędra 
– przedstawiciel Izby Rzemieśl-
niczej, Alicja Pocałuń – przedsta-
wiciel samorządu terytorialnego, 
Elżbieta Preisnar – przedstawiciel 
NSZZ „Solidarność”, Zbigniew 
Sieniawski – przedstawiciel samo-
rządu Terytorialnego, Ewa Tabisz 
– przedstawiciel Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Ziemia 
Brzozowska”.

Inauguracyjnemu posiedze-
niu Rady przewodniczył Staro-
sta Brzozowski Zdzisław Szmyd, 
który powitał zebranych, wręczył 
Członkom PRRP w Brzozowie 
akty powołania i życzył owocnej 
pracy w działaniach na rzecz ak-
tywizacji osób bezrobotnych. Na-
stępnie Członkowie Powiatowej 
Rady Rynku Prac w Brzozowie 
wybrali ze swojego grona Prze-
wodniczącego i Wiceprzewodni-
czącego Rady. Przewodniczącym 

Powiatowej Rady Zatrudnienia 
w Brzozowie w kadencji 2019 – 
2022 został Jacek Adamski, a Wi-
ceprzewodniczącym Ewa Tabisz.

W dalszej części posie-
dzenia Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Brzozowie Józef 
Kołodziej zapoznał zebranych  
z sytuacją na lokalnym rynku pra-

Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy 

cy powiatu brzozowskiego, a także przedstawił plany 
dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych w 2019 roku.

Powiatowa Rada Ryku Pracy w Brzozowie pod-
jęła uchwały w sprawach: podziału środków Funduszu 
Pracy na finansowanie programów dotyczących promo-
cji zatrudnienia w 2019 roku i innych fakultatywnych 
zadań w 2019 roku, podziału środków Funduszu Pracy 
na finansowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego 
w Powiecie Brzozowskim w 2019 roku, wysokości sta-
wek refundacji oraz kosztów organizacji poszczegól-
nych form aktywizacji osób bezrobotnych w 2019 roku 
i kryteriów i zasad realizacji poszczególnych form akty-
wizacji osób bezrobotnych w 2019 roku

w kadencji 2019 – 2022

Józef Kołodziej
Dyrektor PUP w Brzozowie

Wręczenie aktów powołania 
przez Starostę Zdzisława Szmyda



Brzozowska Gazeta Powiatowa   

14
http://www.powiatbrzozow.pl

jednoStkI organIzacyjne powIatu

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

Bardzo ważnym elementem 
pracy każdej Poradni Psychologicz-
no–Pedagogicznej jest wydawanie 
orzeczeń. Wokół tej tematyki istnieje 
wiele pytań i kontrowersji, dlatego też 
niniejszy artykuł ma na celu uściśle-
nie procedury wydawania orzeczeń 
przez Poradnię Psychologiczno - Pe-
dagogiczną w Brzozowie w oparciu 
o aktualne akty prawne. Orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalne-
go jest podstawowym dokumentem  
w edukacji dziecka z niepełnospraw-
nością, dlatego też jego zapisy po-
winny być jak najbardziej precyzyjne. 
Należy pamiętać, że orzeczenie jest 
decyzją administracyjną, której wyda-
nie regulują oprócz przepisów oświa-
towych także przepisy kodeksu postę-
powania administracyjnego. Wydanie 
orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego odbywa się zawsze na 
wniosek rodziców/prawnych opieku-
nów/rodziców zastępczych lub doro-
słego ucznia. Placówka edukacyjna 
nie może wystąpić z wnioskiem o wy-
danie orzeczenia o potrzebie kształce-
nia specjalnego.  
Podstawa prawna: Rozporządze-
nie Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 14 września 2017 r. w sprawie 
orzeczeń i opinii wydawanych przez ze-
społy orzekające działające w publicz-
nych poradniach psychologiczno-peda-
gogicznych (Dz.U. 2017 poz. 1743).

Do wniosku o wydanie orzecze-
nia należy obowiązkowo dostarczyć 
zaświadczenie od lekarza stwierdza-
jące chorobę /niepełnosprawność/ 
zaburzenie, z którego wynika, że 
dziecko ma specjalne potrzeby eduka-
cyjne. Warto pamiętać, że lekarz może  
w zaświadczeniu wpisać dodatkowe 
informacje o dziecku i jego potrze-
bach, wynikających z niepełnospraw-
ności, które mogą być zaspokojone  
w placówce edukacyjnej – nawet jeżeli 
nie ma na to miejsca na druku, przygo-
towanym przez poradnię. Jeżeli dziec-
ko uczęszcza do przedszkola/ szkoły, 
do wniosku należy dołączyć opinię 
z placówki. Aby wydać orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego, 
pracownicy Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej zapoznają się z wnio-
skiem i dołączonymi do niego doku-
mentami oraz przeprowadzają wywiad 
z rodzicami i diagnozę dziecka. Po-

radnia ma 30 dni od momentu złożenia 
wniosku na jego rozpatrzenie (w wyjąt-
kowych przypadkach, wymagających np. 
pogłębionej diagnostyki – 60 dni). 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Mi-
nistra Edukacji Narodowej z dnia 25 
sierpnia 2017 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie szczegółowych zasad 
działania publicznych poradni psycholo-
giczno-pedagogicznych, w tym publicz-
nych poradni specjalistycznych. 

Poprzez orzeczenie rozumiemy 
dokument wagi państwowej – admini-
stracyjnej, który dla dyrektorów szkół, 
placówek, ośrodków, itd. jest obligato-
ryjny. Zespoły Orzekające w  Poradniach 
Psychologiczno – Pedagogicznych wy-
dają orzeczenia:
1) o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) o potrzebie nauczania indywidualnego
3) o potrzebie indywidualnego rocznego 
przygotowania przedszkolnego
4) o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wy-
chowawczych 
Dodatkowo Zespoły Orzekające wydają 
opinię o potrzebie wczesnego wspoma-
gania rozwoju dziecka.

Orzeczenia o potrzebie kształce-
nia specjalnego wydawane są dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej oraz nie-
dostosowanej społecznie wymagającej 
stosowania specjalnej organizacji nauki  
i metod pracy. Dotyczy to dzieci:
- niesłyszących lub słabosłyszących, 
- niewidomych lub słabowidzących, 
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym 

z afazją,
- z niepełnosprawnością intelektualną  

(w stopniu lekkim, umiarkowanym 
oraz znacznym),

- z autyzmem, w tym Zespołem Asper-
gera,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
- zagrożonych niedostosowaniem spo-

łecznym lub niedostosowanych spo-
łecznie. 

Dużo dyskusji budzi pojęcie 
niepełnosprawności sprzężonej. Przez 
niepełnosprawność sprzężoną nale-
ży rozumieć występowanie u dziec-
ka niesłyszącego lub słabosłyszącego, 
niewidomego lub słabowidzącego,  
z niepełnosprawnością ruchową, z nie-
pełnosprawnością intelektualną albo  
z autyzmem, co najmniej jeszcze jednej 
z wymienionych niepełnosprawności”, 
Niepełnosprawność sprzężona wystę-
puje u dziecka, np. autyzm i niepełno-

sprawność intelektualna, ponieważ każda z tych 
niepełnosprawności wymaga specjalnej organizacji 
nauki i odrębnych metod pracy dydaktycznej.

 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjal-
nego wydaje się na okres wychowania przedszkol-
nego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego. 
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiąz-
kowego przygotowania przedszkolnego oraz orze-
czenie o potrzebie indywidualnego nauczania wy-
daje się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy 
niż jeden rok szkolny.

Orzeczenia o potrzebie nauczania indywi-
dualnego wydawane są dla dzieci i młodzieży, 
których stan zdrowia uniemożliwia  lub  znacznie 
utrudnia uczęszczanie do szkoły. Wydaje się je na 
czas określony, wskazany w zaświadczeniu lekar-
skim, nie krótszy niż 30 dni, ale dla ucznia szkoły 
prowadzącej kształcenie w zawodzie – na okres nie 
krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż rok szkolny. Na-
uczanie indywidualne realizowane jest w domu na 
podstawie orzeczeń wydanych przez Zespoły Orze-
kające Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 
po 1 września 2017 r. Rozporządzenie wskazuje, 
że dyrektor placówki powinien umożliwić ucznio-
wi objętemu nauczaniem indywidualnym kontakt 
z grupą rówieśniczą, udział w zajęciach rozwija-
jących zainteresowania i uzdolnienia, uroczysto-
ściach szkolnych, wybranych zajęciach wychowa-
nia przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych. 
Oznacza to, że dzieci objęte nauczaniem indywidu-
alnym i indywidualnym rocznym przygotowaniem 
przedszkolnym mogą chodzić na niektóre zajęcia ze 
swoją klasą/ grupą. 

Orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocz-
nego przygotowania przedszkolnego wydaje się 
dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia  lub  
znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub 
oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szko-
le podstawowej. Wydaje się je na czas określony, 
wskazany w  zaświadczeniu lekarskim,  nie krótszy 
niż 30 dni.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Mini-
stra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.  
w sprawie indywidualnego obowiązkowego roczne-
go przygotowania przedszkolnego dzieci i indywi-
dualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2017 
poz. 1616).

Procedury wydawania orzeczeń
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Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalida-
cyjno - wychowawczych  wydawane są dla 
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  
w stopniu głębokim. Wydaje się je na okres 
do 5 lat. Opinie o potrzebie wczesnego wspo-
magania rozwoju dziecka wydaje się dzie-
ciom od chwili wykrycia niepełnosprawności 
do czasu podjęcia nauki w szkole.  

Zespół Orzekający powoływany jest 
przez Dyrektora Poradni. W jego skład wcho-
dzą: dyrektor – jako przewodniczący zespołu 
lub upoważniona przez niego osoba, psycho-
log, pedagog, lekarz i inni specjaliści – jeśli 
niezbędny jest ich udział.  
Procedura wydawania orzeczeń:
1) złożenie wniosku przez rodzica, prawnego 

opiekuna lub pełnoletniego ucznia,
2) powołanie Zespołu Orzekającego,
3) zawiadomienie wnioskodawcy o terminie 

posiedzenia Zespołu Orzekającego,
4) wydanie orzeczenia/opinii.

Jeśli zachodzi potrzeba wydania dziec-
ku jednocześnie dwóch orzeczeń (np. o po-

trzebie kształcenia specjalnego i na-
uczania indywidualnego) wystarczy 
złożyć jeden wniosek. Wniosek po-
winien zawierać dane dziecka, dane 
rodziców/prawnych opiekunów lub 
pełnoletniego ucznia oraz określe-
nie przyczyny i celu, dla którego 
jest składany. Wniosek winien być 
podpisany przez oboje rodziców lub 
prawnych opiekunów. W przypadku 
braku podpisu jednego z rodziców 
lub /prawnych opiekunów/ należy 
złożyć sądowe uzasadnienie. 

Po skompletowaniu do-
kumentacji dyrektor poradni po-
wołuje Zespół oraz informuje pi-
semnie wnioskodawcę o terminie 
posiedzenia zespołu Orzekającego, 
w którym ma prawo uczestniczyć. 
W przypadku nieuwzględnienia 
wniosku o wydanie orzeczenia lub 
opinii, Zespół wydaje odpowied-
nio orzeczenie o braku potrzeby 

wydania orzeczenia/opinii. Orzeczenia i opi-
nie doręczane są wnioskodawcy w termi-
nie do 7 dni od  dnia posiedzenia Zespołu,  
w jednym egzemplarzu. Od decyzji Zespołu 
Orzekającego wnioskodawca ma prawo złoże-
nia odwołania do kuratora oświaty - w terminie 
do 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

Więcej informacji dotyczących spo-
sobu i warunków wydawania orzeczeń znaj-
duje się w rozporządzeniu Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r.  
w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych 
przez zespoły orzekające działające w pu-
blicznych poradniach psychologiczno-peda-
gogicznych oraz w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.  
w sprawie warunków organizowania kształ-
cenia, wychowania i opieki dla dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym.

Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej 
w Brzozowie Marta Śmigiel

Zadymienie w jednej z sal Ze-
społu Szkół Budowlanych w Brzozo-
wie wywołało natychmiastową reakcję 
dyrekcji placówki, grona pedagogicz-
nego oraz uczącej się w niej młodzie-
ży. Od razu zaalarmowano wszystkich 
znajdujących się wewnątrz budynku, 
zaś zarządca w osobie dyrektora po-
wiadomił o zdarzeniu Państwową 
Straż Pożarną.

- Dyżurny skierował odpowied-
nią ilość sił i środków, w tym przy-
padku dwa auta ratowniczo-gaśnicze  
i jedno auto specjalistyczne, czyli pod-
nośnik połączony z drabiną. Pojazdy 
bardzo szybko dotarły na miejsce i po 
otrzymaniu meldunku oraz po zebra-
niu wywiadu od dyrektora placówki 
strażacy wsparli rozpoczętą wcześniej 
ewakuację, a następnie wyposażeni  
w gaśnice udali się we wskazane przez 
dyrektora miejsce zagrożenia. Ugasili 
w zarzewiu powstały ogień, po czym 
zauważyli osobę poszkodowaną w za-

Sprawna ewakuacja w „budowlance”

dymionej strefie, którą bezpiecznie ewakuowali na 
zewnątrz przy pomocy podnośnika hydraulicznego 
- opisał przebieg akcji st. kpt. Jacek Kędra, Zastęp-
ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w 
Komendzie Powiatowej PSP Brzozów.

To na szczęście tylko przebieg ćwiczeń prze-
prowadzanych zgodnie z wymogami bezpieczeń-
stwa obowiązującymi w placówkach oświatowych, 
czy innych instytucjach skupiających większą ilość 
osób. - Jesteśmy zobowiązani przepisami prawa 
do zapewnienia uczniom pełnego bezpieczeństwa  
i w ramach tych wymagań określone muszą być dro-

gi ewakuacyjne, wyposażenie w sprzęt 
gaśniczy, hydranty, należy przeprowa-
dzać przeglądy roczne tegoż sprzętu  
i oczywiście ćwiczenia z ewakuacji or-
ganizować przynajmniej raz w roku. 
Ostatnio, po wykonanych kilka mie-
sięcy temu remontach, postanowiliśmy 
zainicjować akcję wspólnie z Państwo-
wą Strażą Pożarną, sprawdzając w ten 
sposób dojazd do naszego budynku, 
czy możliwość ustawienia podnośni-
ka hydraulicznego w jak najlepszym  
z możliwych miejsc na placu przyszkol-
nym - powiedział Tomasz Kaczkowski, 
Dyrektor ZSB w Brzozowie.

Dzięki dobrej współpracy za-
rządcy budynku i ewakuowanych osób 
zgodnie realizujących polecenia gaszą-
cych ogień strażaków akcja przebie-
gła wyjątkowo sprawnie, co w razie 
rzeczywistego zagrożenia, rzecz jasna 
rozpatrywanego w sposób ściśle teore-
tyczny, ułatwiłoby ratowanie zarówno 
mienia, jak i ludzkiego zdrowia lub 
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Czterech uczniów brzozowskich szkół 
ponadgimnazjalnych, dla których organem 
prowadzącym jest powiat brzozowski otrzy-
mało stypendium Prezesa Rady Ministrów. 
Znaleźli się oni w gronie 218 uczniów z woje-
wództwa podkarpackiego, którzy rok szkolny 
2017/2018 ukończyli z wyróżnieniem i zdo-
byli najwyższą w szkole średnią ocen. 

Uroczystość wręczenia dyplomów 
odbyła się podczas gali 19 grudnia ub.r.  
w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. 
Stypendystom gratulacje złożyła Wojewoda 
Podkarpacki Ewa Leniart, Wicewojewoda 

Lucyna Podhalicz i Podkarpacki Kurator 
Oświaty Małgorzata Rauch.  

Z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Brzozowie stypendium otrzymała Eweli-
na Florczak z kl. III a ze średnią ocen 5,75. 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie 
reprezentowało dwóch uczniów Dominika 
Dereń z kl. III F II Liceum Ogólnokształ-

cącego – średnia ocen 5,33 oraz Anita Pin-
da z kl. III A Technikum Nr 1 – średnia 
ocen 5,47. W Zespole Szkół Budowlanych  
w Brzozowie stypendium przyznano Pauli-
nie Rogoz ze średnią 5,07, która jest uczen-

Stypendia Prezesa Rady Ministrów 
dla uczniów przyznane

nicą kl. IV TB2 w zawodzie technik 
architektury krajobrazu.

Galę uświetnili swoimi występa-
mi goście specjalni. A byli to Roksana 
Węgiel z Jasła – zwyciężczyni pierw-
szej polskiej edycji The Voice Kids  
i 16. Konkursu Piosenki Eurowizji dla 
Dzieci oraz przedstawiciele Zespołu 
Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojcie-
cha Kilara w Rzeszowie. Swoje talenty 
krasomówcze zaprezentowały także 
Marta Hamryszczak i Patrycja Wójcik. 

Anna Kałamucka

życia. - Ćwiczenia potwierdziły, że 
bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli  
i wszystkich pracowników szkoły jest 
w pełni zapewnione. Kilka wyjść ewa-
kuacyjnych, dobry dojazd drogą as-
faltową, szerokie przejścia, dojścia, 
więc w razie czego ratownicy mieli-
by swobodny dostęp do zagrożonych 
miejsc i osób - podkreślił st. kpt. Jacek 
Kędra, Zastępca Dowódcy Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie 
Powiatowej PSP Brzozów. 

I dobrze, że to były tylko ćwi-
czenia, bo po pierwsze młodzież 
czuła się całkowicie bezpieczna,  
a po drugie, w przypadku prawdzi-
wego pożaru, ciężka praca włożona  

w przeprowadzenie licznych remontów poszłaby na 
marne. - Niedawno wymieniliśmy w szkole instala-
cję elektryczną, teletechniczną z rozprowadzeniem 
internetu do każdej klasopracowni, całościowo wy-
mieniliśmy centralne ogrzewanie włącznie z remon-
tem kotłowni, ponadto pomalowaliśmy wszystkie 

szkolne pomieszczenia oraz korytarze. 
Prace rozpoczęliśmy w połowie czerw-
ca ubiegłego roku i główny budynek 
dydaktyczny został oddany do użytku 
przed rozpoczęciem roku szkolnego 
2018/2019, natomiast niektóre prace 
prowadzono do końca września 2018 
roku. Należała do nich część sporto-
wa, zaś uczniowie odbywali wówczas 
zajęcia z wychowania fizycznego na 
boisku wielofunkcyjnym usytuowanym 
przy szkole, oddanym w czerwcu ubie-
głego roku. Także w ostatnim półroczu  
w budowlance sporo się działo - podsu-
mował Tomasz Kaczkowski, Dyrektor 
ZSB w Brzozowie.

Sebastian Czech

W dniach 13-14 grudnia ub.r. w Zespo-
le Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych  
w Bydgoszczy odbył się finał IV Olimpiady Wie-
dzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. 
Do finału zakwalifikowało się 65 najlepszych  
w kraju uczniów. Są wśród nich uczniowie ZSE: 
Wioletta Frodyma i Tomasz Hućko.

W pierwszym dniu zmagań finaliści roz-
wiązywali test w języku polskim oraz zadanie 
w wybranym języku obcym. Następnie uczestni-
cy wykonywali zadanie praktyczne z wykorzy-

Finaliści IV Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

staniem programu komputerowego. Po elimina-
cjach uczestnicy zwiedzili Bydgoszcz, poznali 
historię oraz najciekawsze miejsca starej części 
miasta. Wieczorem  dla wszystkich zorganizo-
wano uroczystą kolację.

W drugim dniu odbył się finał Olimpiady 
oraz wręczenie dyplomów. Wszyscy uczestnicy 
finałów otrzymali zaświadczenia, które upoważ-
niają do zwolnienia z części pisemnej egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Dorota Miksiewicz
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6 grudnia br. Święty Mikołaj za-
witał wraz z pomocnikami do Szpitala 
Specjalistycznego w Brzozowie. Odwie-
dził między innymi Oddział Dziecięcy, 
gdzie wszystkich zebranych powitała 
Anna Mendyka – Wiceprezes Fundacji 
Promocji Zdrowia im. dr n. med. Sta-
nisława Langa na rzecz Szpitala Spe-
cjalistycznego w Brzozowie. Następ-
nie w nastrój świąteczny wprowadziła 
uczestników spotkania Julia Skwara 
- uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Brzozowie, która wykonała piosenkę 
„Kochany Panie Mikołaju” oraz kolędę 
„Cicha noc”. 

Dzieci były zachwycone odwiedzinami 
Świętego Mikołaja. Zarówno mali pacjenci, jak 
i dorośli nie kryli radości z otrzymanych pre-
zentów. Chętnie pozowali do wspólnego zdję-

Mikołaj odwiedził pacjentów
w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie

cia wykonanego na pamiątkę 
z Mikołajem, który obdaro-
wał ich pluszowymi maskot-
kami, drobnymi upominkami 
oraz słodyczami. 

Spotkanie zostało zor-
ganizowane przez Fundację 
Promocji Zdrowia na rzecz 
Szpitala Specjalistycznego  

w Brzozowie. Wpisało się już w tra-
dycję i jest jej stałym, corocznym 
działaniem. W przygotowaniu akcji 
mikołajkowej pomagali wolontariusze  
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Brzozowie. Oni też wcielili się w rolę 
mikołaja, aniołków i reniferów. 

Wizyta Mikołaja w szpitalu była 
możliwa dzięki otwartości serca dar-
czyńców, którym Fundacja składa ser-
deczne podziękowania. Bez ich pomocy 
nie byłaby możliwa radość dzieciaków 
w tym szczególnym dniu.

Mikołajkowa Niezapominajka na Onkologii
18 grudnia ub.r. na oddziałach 

Podkarpackiego Ośrodka Onkologiczne-
go Szpitala Specjalistycznego w Brzo-
zowie było mikołajkowo. To już po raz 
ósmy zawitał tam Mikołaj ze swymi wo-
lontariuszkami z sanockiego „Sanitasu”. 
Pacjenci tych oddziałów otrzymali miko-
łajkowe prezenty. Było to możliwe dzięki 
licznemu gronu sponsorów, współpracu-
jących ze stowarzyszeniem Sanitas.

- Chwile wzruszeń, radości i łez były nie-
samowite. Miło było patrzeć jak uśmiech roz-
świetlał oczy chorych, kiedy wchodziliśmy do 
sal. To trzeba przeżyć, doświadczyć i tam być, 
by móc to naprawdę poczuć. To niesamowite, 
te emocje dodające otuchy nie tylko pacjentom 
ale również wiele radości nam, potwierdzało 
to, że to co robimy ma sens. Tym niewielkim ge-
stem, jak widać, można zrobić naprawdę wiele 
dobrego - powiedziała Anna Nowakowska - 

Prezes Stowarzyszenia SANITAS.
W tegorocznej „Niezapominaj-

ce” w Brzozowie uczestniczyli wolon-
tariusze: Oskar Anita Niemiec, Joanna 
Ce, Wojtek Paje Pajestka, Martyna So-
kołowska, Jakub Gruszecki, Miranda 
Korzeniowska, Krystian Kot i Beata 
Gembalik. 

(inf. wł.)

Anna Kałamucka
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Wiele się ostatnio mówi o zdrowym 
stylu życia. Rośnie świadomość społe-
czeństwa o wartości zbilansowanej diety 
i potrzebie aktywności fizycznej. Otacza-
ją nas towarzyszące temu hasła i slogany. 
Słyszymy je w mediach, widzimy w prasie, 

swoim zdrowym trybem życia zasypują 
nas celebryci. Można rzec, że zapanowała 
moda na bycie fit. Coraz częściej uczest-
niczymy też w eventach, propagujących 

Dobry plan na całe życie
te idee. Zarówno w skali światowej, jak  
i lokalnej. Cenną inicjatywą, wpisującą się 
w ten nurt jest Olimpiada Promocji Zdro-
wego Stylu Życia, organizowana corocznie 
przez Zarząd Oddziału Rejonowego PCK 
w Brzozowie. 

Kluczową część olimpiady, która 
miała miejsce 14 grudnia ub.r., tradycyjnie 
już stanowił  test wiedzy. Swym zakresem 
obejmował zagadnienia dotyczące zdrowe-

go odżywiania, przeciwdzia-
łania uzależnieniom, ekologii 
oraz znajomości zasad udziela-
nia pierwszej pomocy. Dodat-
kowo uczestnicy prezentowali 
akcje społeczne, promujące 
zdrowy styl życia, które prze-
prowadzili w swoich środowi-
skach. Zdecydowanie dowie-
dli, że prozdrowotne idee nie 
są im obce i nie tylko rozumie-
ją potrzebę dbania o własne 
zdrowie, ale też popularyzują 
taką postawę wśród rówieśni-

ków. - W ramach olimpiady przeprowadzi-
łam w szkole trening sportowy w postaci 
rozgrzewki indywidualnej i rozgrywek spor-
towych. Moim zamierzeniem było wzbudze-
nie wśród koleżanek i kolegów większego 
zainteresowania aktywnością fizyczną. 
Zalet uprawiania sportu jest przecież wie-
le. Zdecydowanie zachęcam do prowadze-
nia zdrowego stylu życia. Ma on ogrom-
ny wpływ nie tylko na nasze zdrowie, ale  
i ogólne samopoczucie. Generalnie te idee 
wprowadzam w życie, bo zarówno ja, jak  
i moja rodzina staramy się zdrowo odży-
wiać i uprawiać jak najwięcej sportu – opo-
wiada Patrycja Olejarska (SP Nr 2 w Hum-
niskach), laureatka Olimpiady w I kategorii 
(uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych  
i gimnazjum). Po raz kolejny wśród 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych naj-
lepsza okazała się Dominika Dereń z Ze-
społu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie.  
W zmaganiach wzięli też udział reprezen-
tanci: Szkoły Podstawowej w Trześniowie, 
Szkoły Podstawowej w Starej Wsi, Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Przysietnicy, Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Brzozowie oraz Ze-
społu Szkół Budowlanych w Brzozowie. 

- Styl życia w ogromnym stopniu 
odpowiada za stan zdrowia każdego czło-
wieka. Wiadomo, że nie na wszystko mamy 
wpływ. Nie zmienimy na przykład genów, 
które również wpływają na zdrowie. Zmia-
na nawyków jest jednak w zasięgu ręki.  
A co za tym idzie poprawa jakości nasze-
go życia. Warto podkreślić, że uczestnicy 
naszej Olimpiady wiedzą, jak zdrowo i ak-
tywnie żyć. I napawa to ogromnym optymi-
zmem. Musimy pamiętać, że zdrowie to plan 
nie na najbliższy miesiąc czy „do lata”, ale 
powinien być to plan na całe życie - pod-
kreśla Prezes Zarządu Rejonowego PCK  
w Brzozowie Danuta Gwizdała. 

Anna Rzepka

jednoStkI organIzacyjne powIatu
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13 grudnia 1981 roku to data graniczna 
nie tylko w najnowszej historii Polski, ale rów-
nież w dziejach Europy i świata. W zamyśle 
rządzących Polską Rzeczpospolitą Ludową, na 
czele z generałem Wojciechem Jaruzelskim, 
miała bowiem oznaczać kres dążeń wolnościo-
wych Polaków zapoczątkowanych latem 1980 
roku strajkami w stoczni gdańskiej, zaś w rze-
czywistości wyznaczyła początek końca ustro-
ju socjalistycznego nie tylko w naszym kraju, 
ale w całej Europie środkowo-wschodniej, co 
w konsekwencji miało bezpośredni wpływ na 
międzynarodową politykę światową w ostat-
niej dekadzie XX wieku.

- Polskie społeczeństwo długo 
i cierpliwie znosiło liczne restrykcje  
i ograniczenia, jakie nakładała na nie 
władza ludowa. Wszelkie dotychczaso-
we próby stawiania oporu były szybko 
i krwawo tłumione. Jednak Polacy nie 
poddali się, a myśl przeciwstawienia 
się przyjętym porządkom coraz bardziej 
w nich dojrzewała. Na przełomie lat 
70-tych i 80-tych XX wieku zaczęli się 
jednoczyć i organizować. Idea rodzącej 
się „Solidarności” porywała miliony. Ludzie 
wreszcie poczuli, że wspólnie mogą zmienić 
otaczającą ich rzeczywistość, a jednocząc się 
dla wspólnej sprawy są w stanie walczyć o lep-
sze jutro i tę walkę wygrać - podkreśliła Ewa 
Leniart - Wojewoda Podkarpacki w przesła-
nym do organizatorów liście.

Wszystko zmieniło się po czerwcowych 
wyborach 1989 roku, dokładnie dziesięć lat po 
znamiennych słowach papieża Polaka, Jana 
Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki do 
Polski w czerwcu 1979 roku, które brzmiały 
„niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze zie-

mi, tej ziemi”. - Co 13 grudnia 1981 roku 
czuł w Watykanie Ojciec Święty, Jan Paweł 
II?Ksiądz kardynał Dziwisz w swoich wspo-
mnieniach napisał, że mimo docierających 
do papieża od wielu dni niepokojących in-
formacji o sytuacji w Polsce, był zaskoczo-

ny i przepełniony bólem dowiedziawszy się  
o 1 w nocy od ambasadora Emila Woj-
taszka o wprowadzeniu w kraju stanu wo-
jennego. Watykan próbował tamtej nocy 
skontaktować się z Polską, ale połączenia 
były zerwane. Cisza w telefonach okazała 
się rezultatem akcji „Azalia”, przeprowa-
dzonej w całym kraju 12 grudnia 1981 roku  
o godzinie 22.20. Ci, co chcieli zabić w Po-
lakach nadzieję, opanowali wszelkie cen-

trale - powiedział podczas uroczystej 
mszy świętej w brzozowskiej Bazylice 
Mniejszej ksiądz Piotr Sobolak. 

Decydenci z roku 1981 nie opa-
nowali na szczęście polskich dusz, 
tym bardziej nie zabili nadziei, ani 
nie ograniczyli determinacji i siły  
w ubieganiu się o najważniejsze, czyli  
o państwową niezawisłość. Jako się rze-
kło, w czerwcu 1989 roku dokonała się  
w Polsce transformacja ustrojowa, 
parę miesięcy później upadł komu-

nizm w Europie środkowo-wschod-
niej, w listopadzie 1989 roku runął mur 
berliński, łącząc Niemcy zachodnie  
i wschodnie, zaś w sierpniu 1991 roku, 
po nieudanym puczu, ostatecznie roz-
padł się Związek Radziecki. „Solidar-
ność” odniosła wówczas ostateczne 
zwycięstwo. - Jednak walka ta bardzo 
wiele kosztowała. Właśnie jeden z naj-
trudniejszych momentów w polskich 

dążeniach niepodległościowych 
stanowiła noc z 12 na 13 grud-
nia 1981 roku. Wprowadzony 
wtedy stan wojenny miał prze-
ciwdziałać chaosowi i anarchii 
panującym w kraju na skutek 
działań radykalnych działaczy 
„Solidarności”. Władze wie-
działy, że muszą działać szyb-
ko, by zahamować rodzące się 
zrywy narodowe, zagrażające 
systemowi komunistycznemu  
w Polsce. Rozpoczęły się pro-
wadzone na szeroką skalę 

37 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego

Walka zwycięska, ale kosztowna

Kwiaty pod obeliskiem złożyła m.in. delegacja powiatu brzozowskiego ...

... Radni Rady Powiatu w Brzozowie

Uroczysta msza św. w brzozowskiej Bazylice Mniejszej
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aresztowania, internowania oraz represje  
i szykany. Działaczy więziono, niejednokrot-
nie bez konkretnych wyroków, odłączano 
od rodzin oraz zwalniano z pracy. W całym 
kraju przerwano nadawanie audycji radia 
i telewizji. Zawieszono działalność wszyst-
kich organizacji społecznych i kulturalnych, 
a także organizacji sportowych i turystycz-
nych. Wprowadzono godzinę policyjną i ry-
gorystycznie pilnowano przestrzegania za-
kazów - stwierdziła Wojewoda Ewa Leniart.

Brzozowskie uroczystości rocznico-
we, odbywające się 13 grudnia 2018 roku 
zainaugurowała msza święta w brzozow-
skiej Bazylice Mniejszej, a zorganizowali 
je: Henryk Kozik - Przewodniczący Rady 
Powiatu w Brzozowie i Przewodniczący 
Klubu Gazety Polskiej w Brzozowie, Jan 
Giefert - Komendant Jednostki Strzeleckiej 
2222 w Brzozowie, kapitan Jan Jastrzębski 
- Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych 
Wojsk Lądowych, który przywołał Ofiary 
Stanu Wojennego. Ponadto uczestnicy uro-
czystych obchodów, wśród których obecni 
byli między innymi: Zdzisław Szmyd - Sta-
rosta Brzozowski, Jacek Adamski - Wice-
starosta Brzozowski, Ewa Tabisz - Sekre-

tarz Powiatu, samorządowcy wojewódzcy, 
z gmin powiatu brzozowskiego, dyrektorzy 
i kierownicy jednostek organizacyjnych po-
wiatu, służb, inspekcji, straży, poczty sztan-
darowe, mieszkańcy powiatu brzozowskiego, 
złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze 
pod pomnikiem Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. 
- Dziękuję wszystkim, którzy prowadząc dzia-
łalność opozycyjną walczyli nie tylko o po-
prawę warunków pracowniczych, ale przede 
wszystkim o wolną Polskę. Dziękuję tym, 
którzy więzieni i internowani nie wyrzekli 
się swych ideałów, lecz z podniesioną głową 

znosili wszelkie upokorzenia. Dziękuję 
kapłanom, których niespotykana soli-
darność pozwoliła przetrwać czas nie-
łatwej próby. Chylę czoła przed tymi, 
którzy w walce opozycyjnej stracili to, 
co mieli najcenniejsze, czyli własne ży-
cie. Wszyscy zasługujecie na najwyższy 
szacunek i uznanie, a pamięć o waszych 
czynach powinna trwać i być przekazy-
wana kolejnym pokoleniom - podsumo-
wała Ewa Leniart - Wojewoda Podkar-
packi.

Sebastian Czech

Już po raz trzeci mieszkańcy 
gminy Jasienica Rosielna oraz oko-
licznych miejscowości spotkali się 
na Koncercie Noworocznym zorga-
nizowanym w sali kina w Jasienicy 
Rosielnej. W wypełnionym po brze-
gi pomieszczeniu wspaniały koncert 
dała Orkiestra Fire Band z BDK  
w Brzozowie wraz z solistami oraz 
grupami tanecznymi.

Koncert Noworoczny w wy-
konaniu Orkiestry Fire Band ode-
grany został w Jasienicy Rosielnej 
po raz pierwszy. Brzozowianie, 
mogą w nim uczestniczyć już od 
15 lat. Pomysłodawcą Koncertu 
Noworocznego jest Kapelmistrz 
orkiestry Tadeusz Podulka. Przy-

znał on, że inspiracją do stworzenia 
tego wydarzenia kulturalnego, są 
legendarne Koncerty Noworoczne 
Filharmoników Wiedeńskich, które 
rokrocznie organizowane są w Złotej 
Sali Musikverein. W Wiedniu można 
posłuchać dzieł rodziny Straussów  
i współczesnych kompozytorów. Sta-
łym punktem są jednak zawsze walc 
„Nad pięknym modrym Dunajem” (od 
1945) i „Marsz Radetzky’ego” (od 
1946). W sali kina w Jasienicy Rosiel-
nej, ostatni z wymienionych utworów 
wybrzmiał jako finałowe wykonanie. 
Oprócz niego zagrano m.in. „Polone-
za” z filmu „Pan Tadeusz”, „Walca nr 
2” Szostakowicza, taniec węgierski, 
„Cygańską miłość”, „Greka zorbę”, 
„Caravanę” czy żywiołowego „Can 
cana”. Na scenie zaprezentowały się 
również znakomite solistki: Kamila 
Niewiadomska, Aleksandra Bąk, Mar-
ta Bober, Sabina Kułak, Anna Jurczak, 
Klaudia Graboń i Paulina Wojtal. Nie 
zabrakło też akcentów tanecznych. 
Swoje umiejętności pokazały: Forma-
cja Dziecięca TAMITU MINI, grupa 
taneczna TAMITU CANTABILE oraz 
soliści. Konferansjerem wydarzenia 
była Agnieszka Wójcik - Gdula, któ-
ra przygotowała także układy cho-
reograficzne grup tanecznych, które 
wystąpiły wraz z orkiestrą. - Wydaje 

Z przytupem weszli w nowy rok

się, że Koncert Noworoczny już na stałe wpisał się  
w kalendarz imprez organizowanych i wyczekiwa-
nych w naszej gminie. Frekwencja, w tym przypadku 
mówi już chyba sama za siebie. Wydarzenie to, jest 
doskonałą okazją by się spotkać, porozmawiać, złożyć 
sobie noworoczne  życzenia i cieszyć się tym wspania-
łym wydarzeniem kulturalnym na naprawdę wysokim 
poziomie – podsumowała Urszula Brzuszek – Wójt 
Gminy Jasienica Rosielna.

Elżbieta Boroń



TalenTów nie brakuje
 Rozpoczynamy dziewiętnasty - najstarszy lokalny plebiscyt  

w dawnym województwie krośnieńskim. Trzydziestu sportowców ubiega 
się o miano najpopularniejszego w powiecie brzozowskim w 2018 roku. 
Nasi Czytelnicy i sympatycy sportu w regionie wybiorą w głosowaniu za 
pomocą kuponów i sms-ów pięciu najpopularniejszych. 

Tradycyjnie organizatorem plebiscytu jest Starostwo Powiatowe  
w Brzozowie oraz Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe  
w Brzozowie pod patronatem medialnym „Nowego Podkarpacia”. Laure-
atów ogłosimy podczas uroczystej gali, która zaplanowana jest na 14 marca.

Tytułu najpopularniejszego z 2017 roku broni bokser Szczepan Szmyd. 
Wśród nominowanych jest także zwycięzca plebiscytu z 2016 roku szachista 
Paweł Sowiński. Kandydaci reprezentują 22 kluby oraz 9 dyscyplin sporto-
wych. Najwięcej jest piłkarzy (11), a ponadto o miano najpopularniejszych 
ubiegają się szachiści (4), karatecy (4), siatkarze (3), bokserzy (2), łucznicy 
(2), tenisiści stołowi (2), hokeista i lekkoatleta.

W powiecie brzozowskim talentów nigdy nie brakowało. W gronie 
nominowanych dominują bardzo młodzi sportowcy, którzy reprezentują 
także kluby spoza powiatu brzozowskiego (regulamin dopuszcza taką moż-
liwość). Dlatego mamy reprezentantów tak znanych klubów jak Legia War-
szawa, Resovia, Czarni Radom czy chociażby Karpaty Krosno.

Ponadto kapituła plebiscytu tradycyjnie nagrodzi trzech najlepszych 
zawodników spośród nominowanych, a także trenera roku, trenera - wy-
chowawcę młodzieży, zespół roku, zespół młodzieżowy roku, zasłużonego 
piłkarza, zasłużonego trenera, pasjonata sportu oraz talent i odkrycie roku.

Wszystkie kandydatury z krótkimi charakterystykami zamieszczamy 
na kolejnych stronach. Można z nimi zapoznać się także na stronach interne-
towej www.podkarpcie.media.pl oraz www.powiatbrzozow.pl.

Głosować można tylko na oryginalnych kuponach, które ukazywać 
się będą w sześciu wydaniach „Nowego Podkarpacia” oraz za pomocą 
sms-ów (szczegóły głosowania podajemy niżej). Kupony przyjmujemy do  
28 lutego br. (decyduje data stempla pocztowego, na adres redakcji „Nowe-
go Podkarpacia” w Krośnie, ul. Słowackiego 6). Można je także przynosić 
do redakcji od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Każdy kupon musi 
być wypełniony w całości pięcioma różnymi nazwiskami. Można głosować 
tylko i wyłącznie na zawodniczki i zawodników nominowanych przez kapi-
tułę do plebiscytu. Kupony kserowane i nie wypełnione w całości trafią do 
redakcyjnego kosza. 

XIX PLEBISCYT
na Najpopularniejszego Sportowca 

Powiatu Brzozowskiego w 2018 roku

Uwaga CzytelniCy nowego PodkarPaCia ! 
W przypadku braci Szczepana i Szymona Szmydów, sióstr Anny i Marii Krzysztyńskich 
oraz rodzeństwa Małgorzaty, Michała i Zofii Krysów prosimy wpisywać na kuponach tak-
że imiona, bo w przeciwnym wypadku kupony będą nieważne. 
Cyfra przy sylwetce każdego kandydata oznacza jego numer w głosowaniu sms-owym.

Bogdan Hućko



NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC 

POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Łukasz BOCZAR Filip DEREŃ Sławomir DYDEK Dawid GLAZER

Małgorzata KRYSA Michał KRYSA Zofia KRYSA Anna KRZYSZTYŃSKA

1 2 3 4

9 10

Łukasz KUŚ Oskar NIEWIADOMSKI Maciej OLENIACZ Emilia OSTROWSKA

Szczepan SZMYD Szymon SZMYD Wiktoria TOCZEK

11 12
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NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC 

POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Norbert HUBER Jarosław KLAMUT Gabriel KOBYLAK Daniel KOPCZYK

Maria KRZYSZTYŃSKA Krystian KUCHARSKI Dominik KULON Łukasz KURZYDŁO

Jakub TOMKIEWICZ Patryk WOŚ Franciszek ŹREBIEC

Patryk PILECKI Paweł SOWIŃSKISylwester SĄSIADEKDawid RZEPKA
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24232221
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Kapituła plebiscytu

Przewodniczący kapituły Henryk Kozik (Przewodniczący Rady Powia-
tu w Brzozowie), Jacek Adamski (Wicestarosta Brzozowski), Leszek 
Gierlach (Przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS w Brzozowie), 
Sebastian Czech (Starostwo Powiatowe w Brzozowie), Marek Szerszeń 
(Starostwo Powiatowe w Brzozowie), Bronisław Przyczynek (PZ LZS  
w Brzozowie), Henryk Dąbrowiecki (PZ LZS w Brzozowie), Tadeusz 
Więcek (Prezes Nowego Podkarpacia), Bogdan Hućko (Dziennikarz No-
wego Podkarpacia).

Regulamin XiX plebiscytu na najpopulaRniejszego  
spoRtowca powiatu bRzozowsKiego w 2018 RoKu

1. Wybiera się pięciu najpopularniejszych sportowców powiatu brzozow-
skiego z 30 nominowanych kandydatur.

2. Wybierani sportowcy reprezentują kluby, stowarzyszenia, związki spor-
towe i amatorskie zespoły, działające na terenie powiatu brzozowskiego, 
bądź pochodzą z terenu powiatu.

3. Głosowanie odbywa się na oryginalnych kuponach zamieszczanych  
w „Nowym Podkarpaciu” i za pomocą sms-ów.

4. Organizatorzy przedstawią listę sportowców w 2018 roku, spośród któ-
rych wybieramy najpopularniejszych.

5. Ważne kupony winny zawierać 5 różnych nazwisk sportowców.
6. Sportowcy umieszczeni na kuponach w kolejności od 1-5 otrzymują na-

stępujące pkt.: 1. miejsce - 5 pkt., 2. - 4 pkt., 3. -3 pkt., 4. - 2 pkt., 5. -1 pkt.
7. Kupony prosimy przesłać na adres Nowego Podkarpacia, 38-400 Krosno, 

ul. Słowackiego 6 z dopiskiem „Plebiscyt Brzozowski”.
8. Głosowanie odbywa się również za pomocą sms-ów.
9. Kapituła wybiera trzech najlepszych zawodników spośród nominowa-

nych, a także trenera roku, trenera - wychowawcę młodzieży, zespół roku, 
zespół młodzieżowy roku, zasłużonego piłkarza, zasłużonego trenera, pa-
sjonata sportu oraz talent i odkrycie roku

10. Sportowcy, którzy po podsumowaniu wszystkich ważnych kuponów 
i z głosowania sms-ami zajmą pierwsze 5 miejsc, zostaną uhonorowani 
pucharami, a wszyscy dyplomami i pamiątkowymi statuetkami. W miarę 
posiadanych środków organizatorzy przekażą nagrody rzeczowe.

11. Również trzech najlepszych sportowców wybranych z nominowanych 
przez kapitułę otrzyma puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe. Podobnie 
zostaną uhonorowani laureaci w pozostałych kategoriach, wybrani przez 
Kapitułę.

12. Zakończenie XIX plebiscytu przewidziane jest w marcu 2019 roku. Or-
ganizatorzy powiadomią zainteresowanych.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ostatecznej interpretacji re-
gulaminu na najpopularniejszego sportowca powiatu brzozowskiego.

Prawidłowy sms musi zawierać: prefiks czyli litery SPB i kolejne cyfry, prze-
dzielone przecinkami lub kropkami, przyporządkowane poszczególnym sportow-
com według ustalonej przez głosującego kolejności. 
Uwaga - wszystkie znaki wpisujemy bez spacji. Liczby muszą być oddzielone 
przecinkami lub kropkami. Przykładowy sms: SPB20,1,4,15,17
W przypadku nie zagłosowania na 5 różnych sportowców głos będzie nieważny, 
podobnie jak w głosowaniu na kuponach wyciętych z gazety.
SMS wysyłamy na numer: 7136 (koszt sms-a: 1,23 zł z VAT).

W razie problemów prosimy o kontakt z redakcją 
tel. 13 43-219-05 lub email: redakcja@podkarpacie.media.pl

zasady głosowania sms-ami (od 23 stycznia do 28 lutego 2019 R. do godz. 24.00)
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1. Łukasz Boczar (LKS Cisy Jabłonica Polska, piłka nożna)  
- wychowanek LKS Cisy Jabłonica Polska, gra na pozycji 
bramkarza. Obecnie wypożyczony do Karpat Krosno, skąd 
został powołany do Kadry Podkarpacia. 16-letni zawodnik  
w sezonie 2017/2018 występował w Centralnej Lidze Juniorów 
U-15. Ambitny, koleżeński, uparcie dążący do celu. Jego trene-
rem jest Lech Czaja.

2. Filip Dereń (KTS GOSiR Krościenko Wyżne, tenis sto-
łowy) - uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przysiet-
nicy, wychowanek LKS Turze Pole, obecnie zawodnik IV-li-
gowej drużyny z Krościenka Wyżnego. Sukcesy w 2018 roku: 
1. miejsce w Podkarpackiej Olimpiadzie Tenisa Stołowego  
w Nowej Sarzynie, 2. miejsce w I Grand Prix Podkarpacia 
Amatorów w Żyrakowie, 3. miejsce w I Ogólnopolskim Tur-
nieju Tenisa Stołowego w Brzostku, awans do I i III Grand 
Prix Polski młodzików w Krakowie i Białymstoku, awans 
do mistrzostw Polski młodzików w Zielonej Górze, awans 
do Grand Prix kadetów w Jastrzębiu-Zdroju. Jego trene-
rem jest Piotr Tomoń. 

3. sŁawomir DyDek (GLKS Błękitni Jasienica 
Rosielna, piłka nożna) - wychowanek klubu, gra na 
pozycji bramkarza. Duży talent, pewny siebie, moc-
ny psychicznie. Posiada dobry refleks i znakomitą 
koordynację. Pewny punkt drużyny. Dzięki jego 
postawie drużyna należy do ścisłej czołówki ze-
społów walczących o awans do krośnieńskiej 
klasy A (na półmetku rozgrywek Błękitni 
zajmują 3. miejsce w grupie IV klasy B). 
Niejednokrotnie kuszony propozycjami 
gry w klubach z wyższych lig. Jego trene-
rem jest Marcin Dobosz.

4. DawiD Glazer (ZSO Brzozów, siat-
kówka i piłka ręczna) - reprezentant szko-
ły w piłce siatkowej, piłce ręcznej, teni-
sie stołowym oraz biegach przełajowych. 
Wszechstronny, sumienny, może być wzo-
rem do naśladowania dla innych młodych 
sportowców. W 2018 roku dzięki jego znako-
mitej postawie szkolne drużyny siatkarzy oraz 
piłkarzy ręcznych awansowały do finału woje-
wódzkiego Licealiady, w którym zajęły czwar-
te miejsca. Jego trenerami są Tomasz Podulka  
i Anna Cyparska.

5. NorBert HuBer (Cerrad Czarni Radom, 
siatkówka) - 20-letni, pochodzący z Humnisk, to 
podstawowy zawodnik (środkowy bloku) ekstrakla-
sowego zespołu z Radomia. W poprzednim sezonie 
z drużyną Czarnych zajął 10. miejsce w Plus Lidze.  
W bieżącym sezonie wywalczył sobie miejsce  
w podstawowym składzie drużyny, która znajduje 
się w czołówce tabeli. Powołany do szerokiej 
kadry reprezentacji Polski. Jego trenerem jest 
Robert Prygiel.

6. JarosŁaw klamut (TTV Vilscho-
fen /Niemcy/ i UKS Aurus Warszawa, tenis 
stołowy) - pochodzi z Jabłonicy Polskiej. 

z NicH wyBieramy Największe jego sukcesy w 2018 to: złoty medal Światowych 
Igrzysk Polonijnych w Toruniu, medal Mistrzostw Polski  
w drużynie, międzynarodowy mistrz Maroka (Agadir) w sin-
glu i deblu, złoty i brązowy medalista turnieju w Salonikach 
(Grecja), trzykrotny złoty medalista turnieju w Seloncourt we 
Francji, uczestnik międzynarodowych turniejów w Chinach, 
Australii i Omanie. Jego trenerem jest Marc Bruman.

7. GaBriel koBylak (Legia Warszawa, piłka nożna)  
- 16-letni bramkarz pochodzi ze Wzdowa, gdzie rozpoczynał 

karierę w miejscowym LKS. Następnie występował w Orle 
Bażanówka, Ekoballu Sanok i Karpatach Krosno. Obecnie 

gra w drużynie juniorów Legii Warszawa w Centralnej 
Lidze Juniorów U-18. W 2018 roku zaliczył debiut  

w reprezentacji Polski w tej kategorii wiekowej. Jego 
klubowym trenerem jest Marek Saganowski.

8. DaNiel kopczyk (LKS Victoria Nieboc-
ko, piłka nożna) - utalentowany, gra na pozy-
cji obrońcy i jest najmłodszym zawodnikiem  
w B-klasowej drużynie. Pomimo swego wie-
ku wywalczył miejsce w podstawowym 
składzie, a zyskując zaufanie kolegów  
z drużyny od początku rundy jesiennej peł-
ni funkcję pierwszego kapitana. Rozegrał 
wszystkie 11 meczów w lidze, w pełnym 
wymiarze czasu, strzelając trzy bramki. 
Jego trenerem jest Marian Konieczny.

9. maŁGorzata krysa (Brzozow-
ski Klub Karate Kyokushin, karate) - po-

chodząca z Wesołej zawodniczka zajęła  
2. miejsce w kategorii kumite oraz 3. miejsce 

w kategorii kata w lidze karate shinkuoku-
shin w Kolbuszowej oraz 1. miejsce w kumite  
i 3. miejsce w kata w lidze karate shinkyoku-
shin w Łańcucie. W klasyfikacji ogólnej ligi 
została sklasyfikowana na 2. miejscu w ku-
mite i 3. miejscu w kata. Jej trenerem jest 
Wojciech Świstak.

10. micHaŁ krysa (Brzozowski 
Klub Karate Kyokushin, karate) - zwy-
cięzca Ogólnopolskiego Turnieju Ka-
rate w kategorii kumite w Krośnie, po-
nadto zajął 2. miejsce w kategorii kata  
w zawodach o Puchar Podkarpa-
cia Dzieci i Młodzieży w Jaśle oraz  
3. miejsce w kategorii kata w XX 
Mistrzostwach Podkarpacia w Jaśle. 
Jego trenerem jest Wojciech Świstak.

11. zoFia krysa (Brzozowski 
Klub Karate Kyokushin, karate) - zwy-

ciężczyni ligi karate shinkyokushin  
w kategorii kata w Rzeszowie, Kolbu-

szowej oraz Łańcucie, a tym samym  
w klasyfikacji generalnej ligi. 

Ponadto zajęła 2. miejsce 
w kategorii kata w Ogól-
nopolskim Turnieju Karate  
w Krośnie. Jej trenerem 
jest Wojciech Świstak.
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12. aNNa krzysztyńska (Mechaniza-
tor Ustrzyki Dolne, szachy) - medalistka wie-
lu turniejów w szachach klasycznych, szybkich 
i błyskawicznych. Do największych osiągnięć  
w 2018 roku należy zaliczyć: 1. miejsce w Mi-
strzostwach Europy Amatorów Open U2000  
w Czarnogórze, 1. miejsce w II Szkolnych Indywi-
dualnych Mistrzostwach Polski w Szklarskiej Po-
rębie, zwyciężczyni międzynarodowych turniejów  
w Warszawie i Raciborzu, 12. miejsce w Mistrzo-
stwach Świata Szkół w Albanii, 3. miejsce w Dru-
żynowych Mistrzostwach Polski (II liga juniorów)  
w Szczyrku na szachownicy juniorki starszej, 1. miej-
sce w Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego 
juniorów w Pilźnie (szachy szybkie) oraz 5. miejsce 
w Mistrzostwach Polski Szkół i Przedszkoli w Kato-
wicach (szachy błyskawiczne). Jej trenerem jest Łu-
kasz Turlej.

13. maria krzysztyńska (Mechanizator 
Ustrzyki Dolne, szachy) - osiągnięcia w 2018 roku: 
7. miejsce w półfinale mistrzostw Polski w Szczyr-
ku, 1. miejsce w XXI Międzynarodowych Mistrzo-
stwach Brzozowa w kategorii juniorki młodszej, 
7. miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Wo-
jewództwa Podkarpackiego w Pilźnie, 2. miejsce 
w Wakacyjnym Turnieju Szachowym w Brzozo-
wie, 2. miejsce w turniejach z okazji Święta Nie-
podległości w Ustrzykach Dolnych i Szczyrku,  
4. miejsce w VII Świątecznym Ogólnopolskim Inte-
gracyjnym Turnieju Szachowym w Łodygowicach. 
Jej trenerami są Anna Krzysztyńska i Waldemar 
Krzysztyński.

14. krystiaN kucHarski (Szkoła Podstawowa 
Nr 1 w Domaradzu, lekkoatletyka i biegi przełajowe) 
- 11- letni uczeń zdobył tytuł mistrza Województwa 
Podkarpackiego w biegu na 60 m w kategorii Igrzysk 
Dzieci w Rzeszowie. Zdobywca brązowego meda-
lu podczas finału wojewódzkiego Igrzysk Dzieci  
w indywidualnych biegach przełajowych w Kolbu-
szowej. Zajął też 3. miejsce indywidualnie podczas 
finału wojewódzkiego w trójboju lekkoatletycznym 
oraz 4. miejsce drużynowo (z SP nr 1 w Domara-
dzu) na zawodach w Rzeszowie. Jego trenerami są 
Krzysztof Buczek i Łukasz Łabisz.

15. DomiNik kuloN (Karpaty Krosno, piłka noż-
na) - wychowanek ULKS Grabowianka Grabówka, 
powołany był do reprezentacji Polski U-15 na letnią 
i zimową akademię oraz dwukrotnie na konsultacje. 
Był też w kadrze na dwa mecze z Austrią. W swojej 
grupie wiekowej należy do ogólnopolskiej czołówki. 
Przygotowany jest do gry w starszych rocznikach. 
Ma dobrą motorykę, wygląda korzystnie siłowo, 
dlatego otrzymał szansę występów w tym sezonie  
w Centralnej Lidze Juniorów U-17. Na boisku wyróż-
nia się dynamiką, a niewysoki wzrost nadrabia techni-
ką i szybkością. Dysponuje świetnym uderzeniem za-
równo z lewej jak i prawej nogi. Egzekwuje też stałe 
fragmenty gry. Słowem to zawodnik wszechstronny  
i wielce utalentowany. Jego trenerem jest Lech Czaja.

16. Łukasz kurzyDŁo (LKS Iskra Przysietnica, piłka nożna) - wy-
chowanek klubu, kapitan i najlepiej asystujący zawodnik drużyny seniorów 
grającej w klasie okręgowej. Najczęściej występuje na pozycji bocznego po-
mocnika bądź napastnika. Dobry duch drużyny, waleczny, dobrze operujący 
lewą nogą. Dzięki jego postawie zespół z Przysietnicy zajmuje 9. miejsce po 
rundzie jesiennej sezonu 2018/2019 w krośnieńskiej klasie okręgowej. Jego 
trenerem jest Paweł Pezdan.

17. Łukasz kuś (AKS Resovia Rzeszów i ZSO Brzozów, siatkówka) - 
utalentowany siatkarz młodego pokolenia, który w 2018 roku z Resovią 
Rzeszów zdobył mistrzostwo Polski kadetów. Ponadto, bę-
dąc uczniem V LO w Rzeszowie zdobył mi-
strzostwo Podkarpacia w kategorii Licealia-
dy. Obecnie uczęszcza do ZSO w Brzozowie, 
gdzie jest liderem szkolnej drużyny siatkar-
skiej. Jego trenerami są Artur Łoza i Tomasz 
Podulka.

18. oskar NiewiaDomski (LKS Brzozo-
via Alta MOSiR Brzozów, piłka nożna) - zespół 
juniorów młodszych prowadzi z 22 punktami 
(7 zwycięstw i remis) w lidze okręgowej po 
rundzie jesiennej obecnego sezonu. Gra na 
pozycji środkowego pomocnika, w run-
dzie jesiennej obecnego sezonu zdobył 9 
bramek. Ambitny, waleczny, motor napę-
dowy swojej drużyny. Jego trenerem jest 
Mateusz Bober.

19. macieJ oleNiacz (LKS Victo-
ria Niebocko, piłka nożna) - doświadczony 
bramkarz, lider drużyny. Swoimi umiejęt-
nościami, które zdobył grając w wyższych 
klasach rozgrywkowych, niejednokrotnie  
w pojedynkę wygrywał mecze. Charyzmą  
i zachowaniem zjednał sobie kolegów z 
drużyny. Bez niego ciężko wyobrazić so-
bie wyjściowy skład. Dzięki jego dobrej 
postawie drużyna z Niebocka zajmuje aktu-
alnie 2. miejsce po rundzie jesiennej sezonu 
2018/2019 w krośnieńskiej klasie B. Jego tre-
nerem jest Marian Konieczny.

20. emilia ostrowska (Brzozowski Klub 
Karate Kyokushin, karate) - młoda, perspekty-
wiczna i niezwykle utalentowana zawodniczka  
w 2018 roku zdobyła: 2 miejsce w Ogólnopolskim Tur-
nieju Karate w kategorii kumite w Krośnie, 2 miejsce  
w XX Mistrzostwach Podkarpacia w kategorii kumite  
w Jaśle. Jej trenerem jest Wojciech Świstak.

21. patryk pilecki (LKS Wesoła, piłka nożna) - 22-letni 
zawodnik, w drużynie z Wesołej jest od 5 lat. W 2018 roku roze-
grał 2029 minut w 24 meczach ligowych, strzelając 14 bramek  
i zaliczając 7 asyst. Na boisku występuje na pozycji napastnika 
lub pomocnika. Jest bardzo solidny i oddany swojej drużynie. 
Dobra gra zespołu w ofensywie jest uzależniona głównie od jego postawy. 
Przez kolegów nazywany „Szewa”. Jego trenerem jest Tomasz Ostafiński.

22. DawiD rzepka (LKS Izdebki, piłka nożna) - 15-latek, mimo młode-
go wieku jest kapitanem drużyny juniorów starszych. Pracowity, koleżeń-
ski, zdyscyplinowany, wzór dla kolegów z drużyny, którą poprowadził do 
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5. miejsca podczas Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS - Piłkarska Kadra 
Czeka Zamość 2018. Jego trenerem jest Łukasz Szpiech. 

23. sylwester sąsiaDek (ULKS Grabowianka Grabówka, piłka nożna) 
- czołowy zawodnik drużyny seniorów grającej w klasie okręgowej (sezon 
2017/18), a następnie w klasie A (sezon 2018/19). Cechuje go dojrzała gra, 
jest niezwykle ambitny, waleczny, mocno zaangażowany w działalność klubu. 
Jego trenerem jest Tomasz Krowiak.

24. paweŁ sowiński (UKS SP Nr 1 w Brzozowie, szachy) - zwycięz-
ca wielu turniejów szachowych, obdarzony wybitnym talentem. Do naj-

większych sukcesów minionego 
roku należy zaliczyć: 1. miejsce  
w Pucharze Polski do lat 8 w Poroni-
nie w szachach klasycznych, 1. miej-
sce w Mistrzostwach Polski do lat 8 
we Wrocławiu w szachach szybkich, 
1. miejsce w Mistrzostwach Pol-
ski do lat 8 we Wrocławiu w sza-
chach błyskawicznych, 5. miejsce  
w Mistrzostwach Europy Szkół 
do lat 9 w Krakowie w sza-
chach klasycznych, 30. miejsce  
w Indywidualnych Mistrzo-
stwach Świata do lat 8 w Santia-
go de Compostela (Hiszpania). 
Jego trenerzy to Kazimierz Ko-
zubal, Daniel Kopczyk i Marian 
Lorenc.

25. szczepaN szmyD (Rze-
szowski Klub Bokserski Wisłok Rze-

szów, boks) - pochodzący z Brzozowa 
zawodnik, w 2018 roku wywalczył 
3. miejsce w mistrzostwach Pol-
ski w Ciechocinku, odniósł zwy-
cięstwo w meczu Śląsk - Reszta 
Polski, 2. miejsce w Międzyna-
rodowym Turnieju Szyińskiego  

i Chudego w Częstochowie,  
1. miejsce w Międzynarodowym 

Grand Prix Małopolski w Krakowie,  
1. miejsce - Międzynarodowym Tur-

nieju w Zamościu. Jako junior odniósł 
9 zwycięstw w walkach nieklasyfiko-

wanych z seniorami. Jego trenerami są: 
Franciszek Batóg, Zygmunt Szalacha  

i Stanisław Osetkowski.

26. szymoN szmyD (Rzeszowski 
Klub Bokserki Wisłok Rzeszów, boks; SP 

nr 1 Brzozów, lekkoatletyka) - młodszy  
z braci uprawiający boks oraz lekkoatletykę. 

Największe sukcesy bokserskie to: 1. miejsce  
w Międzynarodowym Pucharze Karpat w Kro-

śnie, 1. miejsce w Pucharze Rzeszowa, 1. miejsce 
w Międzynarodowym Turnieju Szyińskiego i Chude-

go w Częstochowie, zwycięstwo w meczu Śląsk - Reszta Polski, 1. miejsce  
w Międzynarodowym Turnieju w Libiążu, 1. miejsce w Międzynarodowym 
Turnieju im. Suchodoła w Zamościu, 1. miejsce w Turnieju im. Kiliana w Rze-
szowie. Oprócz uprawiania boksu osiąga znakomite wyniki jako lekkoatleta. 
We wrześniu zdobył wicemistrzostwo Podkarpacia w biegu na 1000 m pod-

czas finału wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w lekkiej atletyce. Ponadto na tym 
dystansie jest aktualnym rekordzistą powiatu  
- 2:49,01 (wrzesień 2018). Trenerzy: Fran-
ciszek Batóg, Zygmunt Szalacha i Stanisław 
Osetkowski.

27. wiktoria toczek (ŁKS Sagit Humni-
ska, łucznictwo) - zawodniczka kadry narodowej 
juniorek. Największe jej sukcesy w 2018 roku 
to: 1. miejsce w mistrzostwach Polski juniorów  
w Kielcach - na tych zawodach zdobyła złoty 
medal w strzelaniu z 70 m i srebrny z 60 m,  
3. miejsce i brązowy medal w halowych mistrzo-
stwa Polski juniorów w Zamościu, 2. miejsce  
w V halowych Mistrzostwach Podkarpacia  
w Humniskach, 1. miejsce w Pucharze Burmi-
strza Brzozowa. Jej trenerem jest Jacek Ryba. 

28. JakuB tomkiewicz (UKS SP Nr 1  
w Brzozowie, szachy) - utalentowany szachista 
ze Starej Wsi w 2018 roku zdobył: 2. miejsce  
w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół Podsta-
wowych w Dąbkach, 2. miejsce w Klubowych 
Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego  
w szachach szybkich w Pilźnie, 2. miejsce  
w finale wojewódzkim Igrzysk Dzieci w sza-
chach drużynowych w Starej Wsi, 5. miejsce 
w drużynowych mistrzostwach Polski - V liga 
podkarpacka (grupa B), 3. miejsce w drużyno-
wych mistrzostwach Polski juniorów - III liga 
podkarpacka. Jego trenerem jest Kazimierz Ko-
zubal.

29. patryk woś (ŁKS Sagit Humniska, łucz-
nictwo) - startował w kategorii dziecko starsze  
i w 2018 roku zajął: 3. miejsce w XI Miko-
łajkowych Zawodach o Puchar Burmistrza 
Jarosławia, 4. miejsce w II rundzie Pucharu 
Okręgu Rzeszowskiego w Górkach, 4. miejsce  
w Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego  
w Makowisku, 6. miejsce w Jesiennym Mło-
dzieżowym Turnieju Lajkonika w Krakowie. 
Jego trenerem jest Jacek Ryba.

30. FraNciszek ŹreBiec (STS UKS Niedź-
wiadki MOSiR Sanok, hokej) - w lutym 2018 roku 
brał udział wraz z drużyną Turon Ziętara Eagles 
w turnieju PeeWee w kanadyjskim Quebecu, 
rozgrywając mecze m.in. z takimi drużynami 
jak: Boston Junior Bruins, Carolina Hurricanes, 
Whitby Wildcats czy Team Doritos. Ponadto  
w kwietniu wziął udział w mistrzostwach Polski 
w Janowie. W maju i lipcu brał udział w obo-
zach hokejowych w Warszawie i Toruniu, gdzie 
zdobył tytuł „Błyskawicy Ziętary” w konku-
rencji Cross Ice. Poprzez testy Try Out Camp  
w Nowym Targu zakwalifikował się do udzia-
łu w turnieju „Riga Hockey Cup” w kategorii 
AAA na Łotwie. Jego trenerem jest Michał Ra-
dwański.
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„Grabownickie Anioły” to tytuł de-
kanalnego konkursu kolęd i pastorałek, 
który odbył się w kościele parafialnym  
w Grabownicy Starzeńskiej. Łącznie, 
udział w nim wzięło około 90 osób.

- Dzięki inicjatywie ks. Abp. Ada-
ma Szala – Metropolity Przemyskiego, 
konkurs „Grabownickie Anioły”, po kilku 
latach przerwy, ponownie reaktywowali-
śmy w naszej miejscowości. Idea została 
entuzjastycznie przyjęta, o czym świadczy 
pokaźna ilość uczestników. Stąd też myślę, 
że konkurs ten, wejdzie na stałe w nasz lo-
kalny kalendarz imprez – stwierdził ks. Jan 
Szmyd – Proboszcz Parafii w Grabownicy 
Starzeńskiej i zarazem główny organizator 
konkursu.

Do udziału w konkursie zaproszone 
zostały dzieci i młodsza młodzież szkol-
na. Swoje umiejętności wokalne mogli 
oni zaprezentować - solo bądź w zespole. 
Uczestników podzielono na trzy katego-
rie wiekowe: przedszkola oraz klasy 0-III 
i IV-VI. W dwóch ostatnich kategoriach 
oceniano zarówno solistów jak i zespoły. 
Konkursowe jury szczególną uwagę zwra-
cało na znajomość tekstu, walory głosowe, 
interpretację utworu i ogólny wyraz arty-
styczny. – Ogromnie się cieszę, że konkurs 
z powrotem zagościł w Grabownicy Sta-
rzeńskiej. Po ilości uczestników widać, że 
dzieci z radością podjęły się konkursowe-
go wyzwania i doskonale się spisały. Or-
ganizatorzy również stanęli na wysokości 
zadania, gdyż wszystko zostało dopięte na 
przysłowiowy „ostatni guzik”. Po przesłu-
chaniach, tak na przyszłość, wydaje mi się, 
że opiekunowie powinni więcej uwagi po-
święcić podkładom muzycznym, aby były 
one odpowiednio dobrane pod względem 
tonacji oraz na to, by nie powtórzyły się 
już sytuacje, kiedy dziecko śpiewa z pod-
kładem, na którym utwór razem z nim wy-
konuje oryginalny wokalista lub zespół. 
Należy też pamiętać, że repertuar powinien 
być dobrany do wieku i możliwości małego 

wykonawcy. Niemniej jednak konkurs był 
na wysokim poziomie, a soliści i zespoły 
znakomicie sobie poradzili z  postawio-
nym im zadaniem – oceniła prof. Zofia 
Kielar – Przewodnicząca jury, przedsta-
wicielka Państwowej Szkoły Muzycznej I 
i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku.

W tym roku w kat. przedszkoli 
najlepsza okazała się uczennica placówki  
z Humnisk - Emilia Telesz, zaś uczęsz-
czająca do dydyńskiego przedszkola Mi-

lena Emilia Achirico – Zarzyka otrzymała 
specjalne wyróżnienie. W kategorii  klas 
0-III wygrał Dominik Oleniacz z Grabow-
nicy Starzeńskiej. Wyróżnienia wręczono: 
Marii Sąsiadek z Grabownicy Starzeńskiej, 
Amelii Żelazko z Humnisk i Wiktorii Dą-
browskiej z Pakoszówki. W kategorii tej 
oceniano również zespoły. Najlepiej za-

„Aniołki” wyśpiewały kolędy i pastorałki
prezentowały się „Aniołki z trzeciej klasy”  
z Grabownicy Starzeńskiej, a wyróżnie-
nie wywalczyło „Małe Koło Muzyczne”  
z Niebocka. W najstarszej kategorii najlep-
szy okazał się Jakub Grządziel ze Szkoły 
Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej. 
Wyróżnienie wyśpiewała Natalia Korfan-
ty, również z Grabownicy Starzeńskiej. 
Ogromne wrażenie na słuchaczach zro-
bił występ Naomi Archirico-Zarzyka ze 
Szkoły Podstawowej w Dydni. Otrzyma-
ła ona nagrodę publiczności. W kategorii 

zespołów najlepiej wypadł ze-
spół „Boża Nuta” z Humnisk, 
a wyróżnienie otrzymało „Trio 
saksofonowe” ze Szkoły Mu-
zycznej I st. w Dydni. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy, a wyróżnieni 
upominki. Zwycięzcy oprócz 
nagród zabrali do domów statu-
etki „Grabownickich Aniołów” 
wykonane według projektu gra-
ficznego Zygmunta Kiepury.

Organizatorami konkursu byli: Pro-
boszcz Parafii w Grabownicy Starzeńskiej, 
grupy duszpasterskie z tej parafii, miejsco-
wa Szkoła Podstawowa, Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Sta-
rzeńska, KGW w Grabownicy Starzeńskiej 
oraz Grupa Dobra Myśl.

Elżbieta Boroń, fot. Marcin Michańczyk, GDM

Podczas dekanalnego konkursu kolęd i pastorałek wystąpiła gościnnie Kapela „Tońko” z Dynowa
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Już po raz szósty w ha-
czowskim kościele parafialnym 
wybrzmiały najpiękniejsze 
kolędy i pastorałki w ramach 
charytatywnego koncertu kolęd 
„Kolędujemy dla…”. Tym ra-
zem koncert zorganizowano dla 
Polskiego Stowarzyszenia na 
rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną – Koło  
w Haczowie.

W tym roku dla licznie 
zgromadzonej publiczności 
zaprezentował się haczowski 
Szkolny Chór „Kamerton” pod 
dyrekcją Marty Soboty, Olga 
Boczar wraz z towarzyszącymi 
jej muzykami: Kajetanem Bo-
rowskim i Adamem Tadelem  
a także Orkiestra Dęta „Hejnał” 
pod batutą Szymona Kielara. 
W kościele oprócz znanych  
i lubianych kolęd: „Cicha noc”, 
„Mędrcy świata”, „Gdy śliczna 
panna” czy „Jezus malusień-
ki” wybrzmiały również m.in.: 

„Zaśnij dziecino”, „Mario czy 
Ty wiesz”, „Hola, hola pasterze 
z pola”, Szczedryk”, „Christ-
mas time”, „Merry christmas 
for everyone”, walc nr 2 Szo-
stakowicza czy „Marsz Radetz-
ky’ego”. Koncert, tradycyjnie 
już, poprowadził Krzysztof 
Błaż z GOKiW w Haczowie.  
Organizatorami wydarzenia 
byli: GOKiW w Haczowie, 
Szkoła Podstawowa w Haczo-
wie i Parafia Rzymskokatolicka 
w Haczowie. Patronat honoro-

Z pomocą dla niepełnosprawnych

wy objął nad nim Stanisław 
Jakiel – Wójt Gminy Haczów. 
– W imieniu Zarządu Koła Pol-
skiego Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną w Haczowie, ser-
decznie dziękuję za możliwość 
kolędowania i zbiórki pienię-
dzy na rzecz naszej organiza-
cji. Dziękuję zarówno organi-
zatorom tego wydarzenia, jak 
i artystom, którzy przyjęli na 
nie zaproszenie. Zebrane fun-
dusze włączone zostaną do puli 

środków, które przeznaczymy na 
zakup do naszych placówek la-
sera służącego do fizykoterapii. 
Aparat będzie wykorzystany do 
leczenia różnego rodzaju scho-
rzeń związanych z narządem 
ruchu. Przyspiesza on regenera-
cję uszkodzonych tkanek, polep-
sza ich dotlenienie i zrost kości. 
Koszt jego zakupu sięga kwoty 
ok. 8 tysięcy złotych. Chcie-
libyśmy również, przy naszej 
siedzibie, urządzić plac zabaw 
dla dzieci, który będzie również 
miał wpływ na ich rozwój – wy-
jaśniała Urszula Madej – Prezes 
Stowarzyszenia na rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelek-
tualną Koło w Haczowie.

Warto tutaj dodać, że pod 
egidą Stowarzyszenia działają 
3 placówki: WTZ w Haczowie 
oraz Dzienne Centrum Aktyw-
ności w Besku i Haczowie. Pla-
cówki swym wielospecjalistycz-
nym wsparciem, edukacją oraz 
rehabilitacją obejmują dzieci  
i dorosłych z niepełnospraw-
nością intelektualną i ruchową. 
Łącznie ok. 85 osób.

Chętni mogą wesprzeć 
działalność Stowarzyszenia rów-
nież przekazując 1% podatku  
(nr KRS 0000367599) lub prze-
lewając środki na konto: 61 8642 
1070 2007 7000 3447 0001.

Elżbieta Boroń

Nowy samochód dla ŚDS w Izdebkach
Środowiskowy Dom Samopo-

mocy im. Anny w Izdebkach otrzy-
mał nowy samochód. Dziewięciooso-
bowy mikrobus, przystosowany do 
przewozu osób niepełnosprawnych 
oficjalnie przekazał Wójt Gminy 
Nozdrzec – Stanisław Żelaznowski.

Nowy samochód w znaczny 
sposób ułatwi logistykę w ŚDS w Iz-
debkach. – Gmina Nozdrzec swym za-
sięgiem obejmuje szeroki, niezwykle 
zróżnicowany pod względem rzeźby 
terenu obszar. Stąd też dotarcie na za-
jęcia organizowane w naszym Domu, 
dla większości uczestników jest nie 
lada wyzwaniem. Pierwszy problem 
stanowi komunikacja publiczna  
z ograniczoną liczbą kursów oraz ich 
godzinami, a drugim jest fakt niepeł-

nosprawności naszych uczestników. Część z nich po-
rusza się na wózkach, co wymaga specjalnie dostoso-
wanego do ich potrzeb samochodu, a część z różnych 
przyczyn, również tych psychicznych, nie jest w stanie 
samodzielnie dotrzeć na zajęcia do naszego ośrodka. 
Dlatego też niezmiernie się cieszymy z nowego sa-
mochodu, ponieważ mamy bardzo wielu uczestników, 
którzy chętnie korzystają i aktywnie uczestniczą w za-
jęciach u nas prowadzonych - mówiła Katarzyna Dyr-
da – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 
im. Anny w Izdebkach.

Zakup samochodu został dofinansowany  przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych w ramach programu „Wyrównywanie róż-
nic między regionami III” w kwocie 80 000 zł, nato-
miast pozostała kwota pochodziła z budżetu gminy. 
Łączny koszt zakupu samochodu wynosił blisko 149 
tys. zł.

Elżbieta Boroń,  
fot. Archiwum ŚDS w Izdebkach

Katarzyna Dyrda - Kierownik ŚDS w Izdebkach, 
Stanisław Żelaznowski - Wójt Gminy Nozdrzec
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Gabriela Śnieżek i Wiktoria Długosz, 
uczennice III klasy Gimnazjum w Jasienicy 
Rosielnej nagrały najlepszy profilaktyczny 
spot filmowy do wojewódzkiej edycji kon-
kursu „Bezpieczne wakacje 2018”.

Konkurs „Bezpieczne wakacje” jest 
przedsięwzięciem cyklicznym organizowa-
nym wspólnie przez: Komendę Wojewódz-
ką Policji w Rzeszowie, Kuratorium Oświa-
ty w Rzeszowie oraz Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Rzeszowie. Jego 
celem jest nie tylko edukowanie w kierun-
ku zachowań prospołecznych, ale również 
propagowanie bezpiecznego zachowania, 
ograniczanie przestępczości oraz demora-
lizacji wśród dzieci i młodzieży. Konkurs 
ma także kształtować umiejętności i nawy-
ki wyboru bezpiecznych zachowań wśród 
najmłodszego pokolenia w codziennych 
sytuacjach życiowych.

Konkurs podzielony jest na dwie 
kategorie: plastyczną i na spot filmowy. 
Pierwszy skierowany jest do uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów i placówek let-
niego wypoczynku, zaś drugi – jedynie do 
uczniów gimnazjów. Tematyka prac miała 
dotyczyć szeroko rozumianego bezpiecz-
nego zachowania w sytuacjach zagrażają-
cych zdrowiu i życiu dzieci i młodzieży. 
Gabrysia i Wiktoria wzięły udział w kon-
kursie na profilaktyczny spot filmowy już 
po raz drugi. Warto tutaj, przy okazji wspo-
mnieć, że w ubiegłej edycji ich spot zajął 
drugie miejsce. – Filmiki nagrywamy już 

od dawna. Można powiedzieć, że to nasza 
pasja. Rok temu, o konkursie dowiedziały-
śmy się dosyć późno, i tak naprawdę nie 
było możliwości, by w pełni oddać, to co 
chciałyśmy przekazać. W tym roku, zaczę-
łyśmy się przygotowywać już wcześniej. 
Pomysł na filmik to po trosze efekt kam-
panii policyjnej i medialnej przestrzegają-
cej przed wszelakiego rodzaju używkami. 
Samo nagrywanie podzieliłyśmy na kilka 

części: pierwszy dzień przeznaczyłyśmy 
na materiał z parku – pokazałyśmy głów-
ny motyw – imprezę i jej dalszą część,  
w drugi dzień – z drona nagrałyśmy wstęp, 
a w trzeci – załamanie i tragedię Julki  
– naszej głównej bohaterki. Poświęciłyśmy 
na to dużo czasu, ale też zaangażowało się 
w ten projekt mnóstwo osób – nie tylko na-
sze koleżanki i koledzy – aktorzy, ale też  
i rodzice oraz rodzeństwo. Najgorszy to 
chyba był sam montaż, na który poświę-

ciłyśmy cały tydzień, ale warto 
było – stwierdziły z uśmiechem 
Wiktoria Długosz i Gabriela 
Śnieżek.

Filmik można obejrzeć na youtubie 
wpisując w wyszukiwarkę hasło „spot – 
2018”. Opowiada on historię Julki – weso-
łej i towarzyskiej nastolatki. Dziewczyna 
wychodzi z imprezy z dopiero co poznanym 
chłopakiem. Dramatyczne dla niej skutki 
tej decyzji można zobaczyć na filmiku.  
Z sukcesu uczennic bardzo dumny jest ich 
opiekun Jurek Kielar oraz Krystyna Szarek 

– Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Jasienicy Rosielnej. – Dziew-
czynki same wymyśliły sce-
nariusz i nagrały cały spot.  
W konkursie wzięły udział po 
raz drugi i naprawdę w ich pra-
cy widać nie tylko talent, ale  
i takie ogólne pojęcie oraz wy-
czucie tego co robią i co chcą 
przekazać odbiorcy. Dziewczyny 
pokazały ryzykowne zachowania  
w spędzaniu wolnego czasu. Spot, 
tak naprawdę świetnie nadaje się 

do wykorzystania nawet na godzinach wy-
chowawczych, bo doskonale pokazuje czym 
mogą się zakończyć eksperymenty z używ-
kami. Muszę też pochwalić 18 występują-
cych tam aktorów. Młodzi zebrali się, zor-
ganizowali i dogadali - naprawdę jestem 
pełna podziwu. Mam nadzieję, że Gabrysia  
i Wiktoria będą nadal rozwijały swoją pa-
sję i życzę im dalszych sukcesów – stwier-
dziła Dyrektor Szarek.

Elżbieta Boroń, fot. Jurek Kielar

Sukces uczennic z Jasienicy Rosielnej

Honorowa Nagroda „Świadek Historii” 
dla Zespołu Szkół w Orzechówce

30 listopada u.br. w Sali Konferen-
cyjnej Hotelu Grein w Rzeszowie Prezes 
Instytutu Pamięci Narodowej dr Jaro-
sław Szarek wręczył Nagrody Honorowe 
„ŚWIADEK HISTORII”. W ubiegłorocz-
nej edycji laureatem nagrody, oprócz czte-
rech osób indywidualnych, został Zespół 
Szkół w Orzechówce.

Nagroda IPN przyznawana jest oso-
bom szczególnie zasłużonym dla upamięt-
niania historii Narodu Polskiego w regio-

nie oraz osobom wspierającym pion edukacyjny 
IPN. Na podstawie złożonego wniosku nagrodę 
przyznaje Kapituła w Warszawie, której prze-
wodniczącym jest Prezes  Instytutu Pamięci 
Narodowej. 

Uroczystość uświetnili swą obecnością, 
m.in. Wojciech Buczak - Poseł na Sejm RP, 
Władysław Ortyl - Marszałek Województwa 
Podkarpackiego, Michał Delikat - reprezentu-
jący Wojewodę Podkarpackiego Ewę Leniart, 
Urszula Brzuszek - Wójt Gminy Jasienica Ro-

sielna, płk. Józef Mroczka - Prezes 
Zarządu Wojewódzkiego Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego, płk. Ro-
bert Bojarski z Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego w Rzeszowie, bryg. Da-
niel Dryniak - Zastępca Podkarpackie-
go Komendanta Wojewódzkiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Mieczysław 
Liber - Prezes Stowarzyszenia Osób 
Represjonowanych w Stanie Wojen-
nym Województwa Podkarpackiego, 
Andrzej Filipczyk oraz przedstawiciele 
Regionu Rzeszowskiego NSZZ „So-
lidarność”, Krzysztof Szela - Zastęp-
ca Dyrektora Muzeum Okręgowego  
w Rzeszowie, Barbara Chmura - Dy-
rektor Wojewódzkiej i Miejskiej Bi-
blioteki w Rzeszowie, przedstawiciele 
Klubu Historycznego im. płk. Łukasza 
Cieplińskiego, dotychczasowi laureaci 
Nagrody „Świadek Historii”.

Jak można było usłyszeć w wy-
głoszonej laudacji poświęconej naszej 
szkole „Zespół Szkół w Orzechów-
ce, to miejsce edukacji i wychowania 
młodego pokolenia, ale także integra-
cji całej lokalnej społeczności. Podej-
muje różnorodne działania, by historia 
„Małej Ojczyzny” stanowiła wartość 
szczególną. Od lat utrzymuje żywe 
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Henryk Kozik i Edward Mróz, 
opozycjoniści z lat osiemdziesiątych  
z powiatu brzozowskiego uczestniczyli 
w Kongresie Osób Represjonowanych, 
Działaczy Solidarności i Kombatantów, 
zorganizowanym 8 grudnia 2018 roku 
przez Ewę Leniart - Wojewodę Podkar-
packiego pod patronatem honorowym 
Marka Kuchcińskiego - Marszałka Sejmu 
RP. Celem przedsięwzięcia było podkre-
ślenie odświętności roku jubileuszowego 
stulecia odzyskania przez Polskę niepod-
ległości i uhonorowanie wszystkich tych, 
którzy włączyli się w sposób szczególny 
w trudną drogę tworzenia niezawisłej 
Rzeczypospolitej. Wydarzenie współor-
ganizowali: Instytut Pamięci Narodowej 
Oddział w Rzeszowie, Region Rzeszow-
ski NSZZ Solidarność oraz Narodowy 
Bank Polski.

- Patrząc z perspektywy czasu je-
stem wdzięczny losowi, że tak pokierował 
moim życiem. Że dał mi siłę wystarczają-
cą do zmierzenia się z szykanami ze stro-
ny ówczesnej władzy, przesłuchaniami, 
przeszukiwaniami domu i obejścia, że to 
wszystko przetrwałem, nie wymiękłem. 
Nie uległem presji strachu, i co tu dużo 
mówić, wielu uciążliwościom, bo miałem 
też rodzinę na utrzymaniu, której należało 
zapewnić byt. Tutaj też chylę czoła przed 
moimi najbliższymi: żoną i dziećmi za 
wsparcie, za zrozumienie. To dodawało 
mi pewności siebie, wytrzymałości, wia-
ry w słuszność misji „Solidarności” jako 
całego, wielomilionowego niezależnego 
związku zawodowego, jak i poszczegól-
nych przedstawicieli tej organizacji. Wal-
czyliśmy w naprawdę słusznej sprawie, 
co potwierdził rok 1989 i transformacja 

ustrojowa po wyborach 4 czerwca. Do 
dzisiaj posiadam pamiątki z tamtego 
okresu, zdjęcia z I Zjazdu „Solidarno-
ści” z roku 1981, w którym wziąłem 
udział jako delegat Regionu Podkarpa-
cie, na przykład autografy najważniej-
szych uczestników tamtego wydarzenia: 
Lecha Wałęsy, Bronisława Geremka, 
Jacka Kuronia, Tadeusza Mazowieckie-

go, Jana Rulewskiego, Andrzeja Gwiaz-
dy, czy księdza Tischnera. To kawał 
najnowszej historii Polski - powiedział 
Edward Mróz - były opozycjonista. 

Uczestnikom spotkania udo-
stępniono wystawę „Stan wojenny”, 
przygotowaną przez Oddziałowe Biuro 
Edukacji Narodowej IPN, ukazującą  
sekwencję zdarzeń stanu wojennego na 
Podkarpaciu. Eksponaty pochodzące 

z regionalnych muzeów, bibliotek  i archiwów 
oraz ze zbiorów osób prywatnych obrazowały 
sytuację internowanych w Załężu, Uhercach, 
Łupkowie, Nisku i Gołdapi, prezentując równo-
cześnie działalność  podziemnych struktur „Soli-
darności”. Narodowy Bank Polski, podkreślając 
zasługi działaczy opozycji antykomunistycz-
nej zaprezentował podczas spotkania  bank-
not kolekcjonerski z wizerunkiem Jana Pawła 

II. Kongres zakończył koncert zespołu Pawła 
Steczkowskiego pt. „Pieśni internowanych”.  
W śpiew artystów (Ojczyzno ma,  Zielona wro-
na, Janek Wiśniewski) włączali się wielokrotnie 
uczestnicy kongresu. To pierwsze takie spotka-
nie, będące zarazem podziękowaniem dla opo-
zycji za jej  czyny i świadectwo odwagi niesione  
w  walce o wolność Polski. - Kongres przywo-
ływał wspomnienia. Te bolesne, związane z ry-
zykiem opozycyjnej działalności narażającej na 

Łączy ich niepodległość

Kongres Osób Represjonowanych, Działaczy Solidarności i Kombatantów w Rzeszowie

kontakty z rodakami, absolwentami szkoły 
i ich potomkami, którzy chlubnie zapisali 
się na kartach historii Polski i Europy, m.in. 
mjr. Stanisława Buczka, żołnierza  2. Kor-
pusu gen. Władysława Andersa, płk. Fran-
ciszka Buczka, żołnierza walczącego na 
frontach I i II wojny światowej, braci: kpt. 
pil. Michała Cwynara i mjr. pil. Stanisła-
wa Cwynara - lotników, bohaterów bitwy  
o Anglię. Pierwszy z nich był dowódcą 316. 
Warszawskiego Dywizjonu Myśliwskiego, 
drugi dowódcą 300. Dywizjonu Bombowe-
go Ziemi Mazowieckiej”.

Szkoła została podwójnie wyróżnio-
na, gdyż nasi uczniowie mieli możliwość 
wystąpić na gali wręczenia nagród. Część 
artystyczną przygotowały nauczycielki Ka-
mila Pilawska i Małgorzata Masłyk. Nagro-
da dla szkoły jest podsumowaniem ponad 
130 lat pracy kilku pokoleń kolejnych kie-
rowników, dyrektorów i nauczycieli. Z ma-
łej podkarpackiej wioski wyszli żołnierze 
Wojska Polskiego, lotnicy, których odwaga 
i kunszt zadziwiały świat. W czasach pró-
by zdawali oni egzamin z patriotyzmu. Ich 

życiorysy powinny być wzorem dla 
młodego pokolenia. Uczą nas praw-
dziwych wartości, do których należą 
wykształcenie, pasja i samodyscypli-
na oraz pamięć o korzeniach. W swo-
jej pracy cały czas staramy się, by ab-
solwenci naszej szkoły mieli poczucie 
tożsamości narodowej i doceniali 
możliwość życia w wolnej ojczyźnie. 

Ewa Niemiec 
Dyrektor Zespołu Szkół w Orzechówce

Nie sposób opisać dokonań wszystkich 
pracujących w szkole w Orzechówce. W ostat-
nich latach ważnym wydarzeniem były obcho-
dy 120.lecia Szkoły. Wtedy Dyrektor Krystyna 
Masłyk nawiązała wiele nowych kontaktów  
z absolwentami, które obecnie podtrzymujemy. 
Nauczycielka historii Małgorzata Glazer jest 
koordynatorem większości działań patriotycz-
nych, w które angażują się nauczyciele i ucznio-
wie. Wszystkie nasze działania dokumentuje  
i opracowuje Roman Krupa. Nie bez znaczenia 
jest wsparcie naszych działań przez Urszulę 
Brzuszek - Wójta Gminy Jasienica Rosielna. 
Szeroko rozumiane wychowanie patriotyczne 
jest ważnym elementem pracy ZS w Orzechów-
ce. Cały czas staramy się szukać nowych pomy-
słów, korzystać z projektów, które pozwalają 
przybliżyć historię młodemu pokoleniu.

Przyznana Nagroda jest ogromnym wy-
różnieniem, ale także zobowiązaniem i wyzwa-
niem. W swojej pracy będziemy się starać, by 
absolwenci naszej szkoły mieli poczucie tożsa-
mości narodowej i doceniali możliwość życia  
w wolnej ojczyźnie. 
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wszelkie sankcje, włącznie z karą bezwzględ-
nego pozbawienia wolności, ale również te 
przyjemniejsze, dotyczące idei, dla której 
walczyliśmy, pozytywnych relacji między-
ludzkich, współpracy, wzajemnego wspar-
cia. Łączył nas wspólny cel, któremu wszyscy 
byliśmy oddani. Poświęciliśmy się w dążeniu 
do niepodległości niezależnie od wykształ-
cenia, charakteru pracy, miejsca zamiesz-
kania, i tak dalej. Stanowiliśmy wspólnotę. 
Taką prawdziwą, trudną do zachwiania, 
czy zastraszenia. Spotykając się po kilku-
dziesięciu latach wracamy do tamtych dni, 
dyskutujemy zarówno o przeszłości, jak sy-
tuacji obecnej. Wspominamy tych działaczy 
„Solidarności”, których nie ma już pośród 
nas, którzy niejednokrotnie poświęcili swoje 
życie za działalność na rzecz wolnej Pol-
ski. Uważam, że „Solidarność” wpisała się  
w niezwykłe dzieje Polski ostatniego stule-

cia. Wynoszącego nasz kraj do państwa od-
grywającego ważną rolę w polityce między-
narodowej. Przyczyniającego się do zmian 
globalnych o charakterze historycznym.  
W tym przypadku do upadku komunizmu na 
Starym Kontynencie - podkreślił Henryk Ko-
zik - były opozycjonista, obecnie Przewodni-
czący Rady Powiatu w Brzozowie.

Henryk Kozik, jako Członek Rady 
Konsultacyjnej ds. Opozycji Antykomuni-
stycznej oraz Osób Represjonowanych przy 
Wojewodzie uczestniczył również w spotka-
niu opłatkowym działaczy antykomunistycz-
nych w Warszawie z udziałem między inny-
mi Kornela Morawieckiego, legendarnego 
przywódcy „Solidarności Walczącej”, dzisiaj 
Posła na Sejm RP, a prywatnie ojca Mateusza 
Morawieckiego - Premiera rządu RP. 

Sebastian CzechHenryk Kozik z Kornelem Morawieckim

Łącznie 1335 osób z terenu gminy 
Domaradz skorzysta z Programu Opera-
cyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, 
współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrze-
bującym. Dzięki realizowanemu obecnie 
Podprogramowi 2018, jego uczestnicy 
otrzymali już pierwsze paczki żywnościo-
we oraz wsparcie merytoryczne podczas 
warsztatów.

Projekt to wspólne przedsięwzięcie 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gmi-
ny Domaradz oraz Podkarpackiego Banku 
Żywności realizowane na terenie gminy 
Domaradz już od 10 lat. -  W ramach tego 
projektu wsparcie otrzymują od nas ludzie 
najbardziej potrzebujący. Chcemy, by po-
czuli, że są w społeczeństwie potrzebni,  
a także dać im motywację, wiedzę i środki 
ku temu, by ich życie uczynić pełniejszym. 
Temu właśnie służą organizowane w ra-
mach projektu warsztaty poprowadzone 
przez przedstawicieli Podkarpackiego 
Banku Żywności oraz Podkarpackiego 
Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej 
i Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regio-
nalnego. Na nich poruszane są przeróżne 
tematy od typowo kulinarnych, mających 
zapobiegać marnowaniu się jedzenia, po 
te poruszające zagadnienia ekonomii spo-
łecznej i spółdzielni socjalnych. Nie jest 
to tylko teoria, która nijak nie ma prze-
łożenia na życie, ponieważ spółdzielnie 
socjalne funkcjonują już w naszym regio-
nie i świetnie dają sobie radę. Świetnym 
przykładem mogą być spółdzielnie socjal-
ne z Jarosławia, które świetnie dają sobie 
radę. Powiat brzozowski, jest regionem  
o dużym bezrobociu. Nie ma tutaj zbyt 

wielu dużych zakładów pracy, które mogły-
by dać zatrudnienie. Tak naprawdę to trzeba 
się samemu zatroszczyć o jakość i komfort 
życia. Mnóstwo osób wyjechało za granicę, 
by tam poszukać pracy i szczęścia, uważam 
jednak, że tutaj też są możliwości – mówiła 
Bernadeta Głód – Prezes Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz.

W ramach Programu na teren gminy 
Domaradz trafiło w ostatnich miesiącach 
już 15,9 ton żywności na wartość 59 422 
tys. złotych. Poza powyższym wsparciem 
potrzebujący mieszkańcy gminy Doma-
radz otrzymują również żywność w ramach 
współpracy Podkarpackiego Banku Żyw-
ności ze sklepami z sieci Biedronka. Tą 
drogą do najbardziej potrzebujących trafiło 
16,4 tony żywności na wartość 150 tys. zł. 
Poprzez Podkarpacki Bank Żywności Sto-
warzyszenie przekazało również 19,6 ton 
jabłek na wartość 20,2 tys. złotych. War-
to tutaj dodać, że działalność tę obsługu-
ją głównie wolontariusze, którzy czuwają 
nad prawidłowością dokumentacji oraz do 
późnych godzin nocnych wydają żywność.  
W grupie tej są: Grażyna Błażko – Kierow-
nik GOPS w Domaradzu, Bożena Hunia. 
Bożena Zbiegień, Halina Hus, Urszula To-
moń, Agata Herbut, Paulina Hunia, Zuzanna 
Tomoń, Malwina Herbut, Wiesław Sikora, 
Stanisław Bober, Michał Kędra oraz An-
drzej Hadam – Bez ich pomocy i wsparcia, 
a także mnóstwa dobrej woli ze strony Wójta 
gminy Jana Kędry, nie bylibyśmy w stanie 
takiej pomocy zorganizować i jej rozpar-
celować. Stąd też chciałam tutaj niezwykle 
serdecznie podziękować przede wszystkim 
wolontariuszom za ich ogromny wkład pra-
cy i wszystkie te nieodpłatnie przepracowa-
ne godziny – mówiła Prezes B. Głód.

Przekazywana żywność oraz warsz-
taty aktywizujące mają na celu wsparcie 
osób najbardziej potrzebujących. – Zarów-
no Banki Żywności jak i rząd Polski stara-
ją się w jak największym stopniu zapobie-
gać marnowaniu żywności. Kilka lat temu, 
nie mamy na razie bardziej aktualnych da-
nych, marnowało się ponad 9 milionów ton 
żywności. Ta ogromna ilość jedzenia była 
po prostu utylizowana. Sytuację tę zmieni-
ła ustawa o przeciwdziałaniu marnowa-
niu żywności, dzięki której sklepy mogą 
przekazywać Bankom Żywności produkty 
z krótkim terminem przydatności. Nasze 
placówki są w stanie szybko je przekazać 
najbardziej potrzebującym, dzięki czemu 
korzyści są podwójne – raz, że zapewnia 
się osobom potrzebującym żywność, a dwa 
– dba się o środowisko naturalne. Warsz-

Justyna Bartoszewicz - 
prowadząca szkolenia z ekonomii społecznej

Wiedza i żywność dla potrzebujących
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Szeroko pojęty temat przemo-
cy został omówiony w Jasienicy Ro-
sielnej na konferencji „Współczesne 
spojrzenie na odwieczny problem 
przemocy”. Zorganizował ją Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej wspól-
nie z Uniwersytetem Rzeszowskim,  
a honorowy patronat nad przedsię-
wzięciem objęła Urszula Brzuszek  
– Wójt Gminy Jasienica Rosielna.

Na konferencję zostali zapro-
szeni przedstawiciele: samorządu 
gminnego, ośrodków pomocy spo-
łecznej, KPP w Brzozowie, PCPR-
-u w Brzozowie, ŚDS-ów, WTZ-ów, 
SOSW w Brzozowie, Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej, ośrodków zdrowia, Ko-
ścioła oraz pedagodzy i psycholodzy. – Kon-
ferencja poświęcona została trzem wiążącym 
się zagadnieniom: kampanii „Białej wstążki”, 
Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka  
i Dnia Osób Niepełnosprawnych. Na spo-
tkanie zaprosiliśmy osoby, które na co dzień 
zajmują się tematyką przemocy w rodzinie 
oraz niepełnosprawności, udzielając pomo-
cy i wsparcia osobom, które tego potrzebują.  
W ramach tych zagadnień przygotowane zo-
stały referaty, które omówili praktycy. Przed-
stawili oni swoje spostrzeżenia i wnioski za-
praszając zebranych do dyskusji – mówiła 
Bernardyna Zygarowicz – Filar – Kierownik 

Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Jasie-
nicy Rosielnej.

W czasie konferen-
cji omówiono cztery te-
maty: „Problem przemocy 
w rodzinie – ujęcie socjo-
logiczne” (dr hab. prof. 
nadzw. UR Beata Szluz), 
„Tożsamość i trajektorie 
biograficzne kobiet do-
świadczających przemo-
cy” (dr Malwina Misiąg), 

„Interwencja kryzysowa  
i psychoterapia w sytuacjach przemocy do-
mowej. Analiza efektywności i wsparcia na 
przykładzie indywidualnego przypadku” 
(Jakub Litwin) oraz „Zmiana postrzegania 
wizerunku niepełnosprawności na prze-
strzeni dziejów” (Beata Jamrógiewicz). 
Zwrócono także uwagę na ONZ-owską 
kampanię „Białej wstążki” poruszającą 
problem przemocy wobec kobiet. – Prze-
mocy najczęściej doświadczają małe dzieci 
poniżej 6 r.ż. i kobiety. Jednak jak poka-
zują statystyki również mężczyźni padają 
jej ofiarami. Okazuje się, że statystycz-
nie, dom jest najbardziej niebezpiecznym 
miejscem we współczesnym świecie. Je-
śli analizujemy liczby, to okazuje się, że  
w domu jest mniej bezpiecznie aniżeli np. 

na ulicy. To jest po prostu zatrważające. 
Źródłem przemocy mogą być różne pod-
łoża: przyjęte wzorce zachowań, sposób 
rozładowania nagromadzonych emocji, 
złe warunki społeczno – ekonomiczne, 
postrzeganie agresji jako wartości po-
zytywnej czy kompensowanie własnych 
niepowodzeń w życiu pozarodzinnym. 
Nie ma tak naprawdę jednego źródła, 
a na jej występowanie zawsze wpływa 
kilka czynników. Przemoc w rodzinie 
przebiega zwykle przez różne fazy – od 
początkowego napięcia, agresywności, 
przez atak po fazę tzw. „miodowego mie-
siąca”, kiedy to partner obiecuje, że się 
zmieni, że takie zdarzenie już się nigdy 
nie powtórzy. Trzeba tu jednak zauwa-
żyć, że jeśli przemoc trwa już dłuższy 
czas, to ta faza staje się coraz krótsza,  
a fazy przemocowe stają się coraz dłuż-
sze – wyjaśniała Beata Szluz.

Konferencję zakończyła część 
artystyczna w wykonaniu uczestników 
ŚDS w Bliznem.

Elżbieta Boroń

Dom rodzinny jako najbardziej niebezpieczne miejsce

Bernardyna 
Zygarowicz – Filar

taty, które są organizowane w ramach 
programu PO-PŻ 2014-2020, są działa-
niami towarzyszącymi. W gminie Doma-
radz są one niezwykle popularne i zawsze 
mają sporą frekwencję. Tematyka ich jest 
różnorodna. Uczestnicy dowiedzieli się 
na nich jak postępować, by żywność się 
nie marnowała, spotkali się z dietetykiem, 
który omówił problem cukrzycy – choroby 
XXI wieku, czy też samodzielnie przygo-
towali pierniczki wraz z ich dekoracją. 
Robiliśmy też słodkości, bo tak napraw-
dę, w rodzinie gdzie są dzieci, słodycze 
zawsze będą występować, więc lepiej 
zrobić je samemu niż kupować w sklepie 
słodkości, które zawierają tak szkodli-

PRZED LUSTREM

Przed lustrem prawdy usiądź czasami
I choć na chwilę zastygniesz w szoku
Powaby twarzy dawno za nami
Jest inne piękno choć nie dla wzroku.

Bo piękno twarzy z wiekiem przemija
Przecież i twardy granit się kruszy
Lecz ową szarość wtedy przebija
Blask jeśli diament masz w swojej duszy.

Lecz jeśli ujrzysz pustą swą duszę
A tak niektórym pewnie się zdarzy
Nic nie pomogą żadne retusze
Na nic się przyda ci lifting twarzy.

Józef Cupak, 18 stycznia 2019 r.

SPOTKANIE Z CISZĄ

Wreszcie dotknąłem sercem ciszy
Cisza pozwala żyć od nowa
Świat się pogubił i co słyszy?
Wrzawę i krzyki słowa – słowa.

Sprzeczne sygnały z każdej strony
Różne oceny jednej rzeczy
Kłamstwo głośniejsze jest niż dzwony
Wypacza fakty potem przeczy.

W medialnym zgiełku zakłamania
Gdy każdy swoją „prawdę” pisze 
Najbardziej cieszą mnie doznania
Których doświadczam „pieszcząc” ciszę.
                                                             Józef Cupak
                                                    11 stycznia 2019 r.

wy syrop glukozowo-fruktozowy. Nasze 
uczestniczki zawsze wychodzą ze spotkania 
z kilkoma przepisami. To jest sprawdzony 
sposób, ponieważ wiele pań później z nich 
korzysta. Znakomita atmosfera, pełne za-
angażowanie oraz współpraca sprawiają, 
że warsztaty w gminie Domaradz zawsze 
przebiegają bardzo sprawnie. Wszystko 
to razem sprawia, że osobom w trudnej 
sytuacji prościej jest uwierzyć we własne 
siły oraz umiejętności, co w perspektywie 
pozwala na wyjście z ubóstwa – wyjaśnia-
ła Katarzyna Nowicka z Podkarpackiego 
Banku Żywności w Rzeszowie.

Elżbieta Boroń, fot. Archiwum TARR
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Tytułowe hasło to temat prze-
wodni koncertu charytatywnego, któ-
ry zorganizowano w Dydni. W akcję 
pomocy dla trzyletniej Oliwki Bąk  
z Witryłowa włączyła się cała społecz-
ność gminy, z samorządem na czele.

Pomysł koncertu to inicjatywa 
Patrycji Fejdasz–Matus, która ma już 
na swoim koncie  podobne akcje. Ak-
tywnie włączyła się m.in. w pomoc 
Oliwce Barabasz z Brzozowa. – Po-
mysł koncertu być może wyszedł ode 
mnie, ale wiem, że o Oliwce myślała 
już pani Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Dydni Iwona Pocałuń, a także pani 
Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń. 
Moja inicjatywa stała się tak napraw-
dę zapłonem dla tej akcji. Ogromnie 
się cieszę, że odzew od razu był tak 
pozytywny i że w przedsięwzięcie za-
angażowało się wiele osób i organi-
zacji. To niezmiernie budujące, że na 
terenie gminy Dydnia i nie tylko, są tak 
życzliwi ludzie, którzy chcą pomagać – 
mówiła pani Patrycja.

Na scenie GOKBPiW w Dydni 
zaprezentowali się uczniowie miejsco-
wej Szkoły Podstawowej, a także soli-
ści i zespoły: Marta Krowiak, Łukasz 
Bańczak, Tobiasz Fejdasz, Małgorzata 
Bać, Chór „Soul” z Sanoka, muzyku-
jąca rodzina Achirico-Zarzyka z Oba-
rzyma oraz gwiazda wieczoru zespół 
„DOC”. W czasie imprezy można było 
zakupić cegiełki oraz różne przedmio-
ty, z których dochód przekazany został 
na potrzeby małej Oliwki. Imprezę 
poprowadziła Iwona Pocałuń – Dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Dydni. 
- Chcemy pomagać i chcemy dać na-
szym mieszkańcom jasny sygnał, że my 
jako władze samorządowe też pochy-
lamy się nad tego typu problemami. 
Nie może być tak, że w gminie dzieje 
się coś niedobrego lub ktoś potrzebuje 
pomocy, a samorząd stoi odwrócony 
plecami. Samorząd ma wspierać i po-
pierać takie inicjatywy. Ogromnie się 
cieszę, że w akcję pomocy dla Oliwki 
zaangażowało się całe nasze środo-
wisko – począwszy do szkoły, a skoń-
czywszy na Ochotniczej Straży Po-
żarnej i Kołach Gospodyń Wiejskich 
– to była niesamowita konsolidacja 
całego środowiska, piękna współpra-
ca i wzajemne wspieranie się. Mam 
nadzieję, że każdy mieszkaniec gminy 
będzie mógł czuć, że w razie potrzeby 
może na nas liczyć  - na środowisko, 

na samorząd, na organizacje pozarządowe, na 
wolontariuszy. Przykre jest tylko to, że w życiu 
zdarzają się tak dramatyczne sytuacje jak ta, 
która dotknęła rodziców Oliwki. Mam nadzieję, 
że ten koncert chociaż odrobinę złagodził im te 
codzienne trudy oraz doda otuchy i nadziei – 
stwierdziła Alicja Pocałuń –Wójt Gminy Dyd-
nia

Dzięki inicjatywie wspomnianej już 
Patrycji Fejdasz-Matus, Oliwka dołączyła do 
grona podopiecznych sanockiej Fundacji Czas 
Nadziei. - O Oliwce dowiedzieliśmy się przy 
okazji innej akcji, którą nasza Fundacja organi-

zowała na terenie gminy Dydnia. Osobą, która 
łączy te przedsięwzięcia jest Patrycja Fejdasz 
–Matus. To ona nas skontaktowała z rodzicami 
dziewczynki. Postanowiliśmy pojechać do nich 
i przygotować materiały o Oliwce, tak by można 
było rozpocząć akcję zbiórki funduszy na zakup 
sprzętu i leczenie. Obecnie pierwszą potrzebą 
jest zakup wózka inwalidzkiego i fotelika sa-
mochodowego. To muszą być specjalistyczne 
sprzęty, ponieważ Oliwka ma niedowład cztero-
kończynowy, nie trzyma główki i jest zupełnie 
wiotka. Stąd też, sprzęty te muszą podtrzymy-

wać jej ciało, by mogła bezpiecznie 
podróżować czy po prostu wyjść na 
spacer – wyjaśniała Joanna Rojkow-
ska – Członek Zarządu Fundacji Czas 
Nadziei.

Oliwka choruje na niezwykle 
rzadką chorobę genetyczną – deficyt 
kofaktora molibdenowego i encefa-
lopatię padaczkową. W Polsce zna-
ne są jedynie dwa takie przypadki  
– w tym Oliwka. Choroba powoduje, 
że dziewczynka ma właściwie wyłą-
czone wszystkie odruchy. Od drugiej 
doby życia jest karmiona przez son-
dę nosową, ponieważ nie ma także 

odruchu ssania, a odruch przełykania 
jest osłabiony. Oliwka wymaga opieki 
przez całą dobę i pomocy we wszystkim, 
ponieważ żadna z funkcji jej organizmu 
nie działa samoistnie. – W pierwszych mie-
siącach życia, jak opowiadała nam mama 
Oliwki – Kamila, dziewczynka jeszcze wo-
dziła oczami i uśmiechała się, ale z cza-
sem to wszystko zanikło. Na pewno słyszy 
– bo reaguje na dźwięki i głosy. Jednak nie 
wiadomo czy widzi, a jeśli widzi, jaki jest 
przekaz do mózgu. Z uwagi na to, że jest 
to niezwykle rzadka choroba, bardzo trud-

no znaleźć jakiekolwiek infor-
macje na jej temat, o leczeniu, 
diagnostyce czy rokowaniach 
już nawet nie wspomnę. Nikt 
nie wie jak sytuacja dalej się 
potoczy, jak Oliwka będzie się 
rozwijać. Wszelkie pytania ja-
kie rodzice kierują do lekarzy  
z różnych dziedzin, nie znajdują 
odpowiedzi, bo lekarze po pro-
stu nie wiedzą. Jest to wyjątko-
we dziecko. Oprócz wcześniej 
wspomnianego już sprzętu spe-
cjalistycznego, Oliwka wymaga 
też stałej rehabilitacji. Przez 
pierwsze półtora roku rodzice 

„Dobro powraca”

Od lewej: Patrycja Fejdasz - Matus, Alicja Pocałuń

Rodzina Achirico-Zarzyka z Obarzyma



Styczeń:. nr 1 (167)

35
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Informacje z gmIn

16 grudnia 2018 r. w RCKP odbył się 
kiermasz świąteczny, który jak co roku cie-
szył się ogromną popularnością.  Śpiew ko-
lęd sprawił, że wszyscy poczuli atmosferę 
zbliżających się świąt. 

Odwiedzający kiermasz mieli możli-
wość podziwiać misternie wykonane ręcznie 
ozdoby świąteczne. Było w czym wybierać. 
Świąteczne stroiki, ozdoby choinkowe, ko-

ronki, szopki, ciasta i potrawy przygo-
towane przez koła gospodyń wiejskich, 
regionalne wędliny i pieczywa, a wśród 
tej pięknej różnorodności rękodzie-
ło członków Stowarzyszenia. W Kro-
śnie podczas kiermaszu swoje ozdoby 
świąteczne prezentowały Panie: Stefa-
nia Bąk z Przysietnicy, Wanda Brach  
z Brzozowa, Małgorzata Chmiel z Brzo-
zowa, Anna Głąb z Trześniowa, Graży-

SLT na Kiermaszu Świątecznym w Krośnie
na Hanus z Brzozowa, Krystyna Łobaza 
z Brzozowa, Zofia Rzepka z Przysietni-
cy, Maria Szajna z Haczowa. 

Uczestnicy kiermaszu byli za-
chwyceni naszymi wyrobami. Tego typu 
wyjazdy, zdjęcia, wywiady dotyczące 
m.in. tradycji świątecznych to świetna 
promocja regionu brzozowskiego.   

walczyli głównie z padaczką. Potem pojawił 
się problem z przykurczem mięśni, co ko-
niecznie wymagało rehabilitacji ruchowej. 
Na dzień dzisiejszy chodzi o to, by nie dopu-
ścić do spastyczności i bolesności kończyn. 
Oliwka nie podnosi ani nie odwraca główki, 
nie porusza rączkami i nóżkami – opowiada-
ła Joanna Rojkowska.

Obecnie, dzięki współpracy z reha-
bilitantem z brzozowskiego DARMED-u 
Oliwka ma elastyczne rączki, nóżki, bez 
śladów przykurczów. Pojawił się jednak 
problem postępującej skoliozy, więc trze-
ba będzie przedsięwziąć dodatkowe środki 
rehabilitacyjne oraz medyczne, które za-
trzymają to skrzywienie. - Dziewczynka  
z uwagi na swą chorobę funkcjonuje zupeł-
nie inaczej niż dzieci w jej wieku. W nocy śpi 
krótko, by następnie przejść w stan czuwa-
nia - przez ten czas musi słyszeć głos mamy, 
więc Kamila do niej mówi. Cały czas musi 
mieć sygnał, że ktoś jest obok niej. Na chwi-
lę ciszy reaguje płaczem – czyli przez całą 
dobę wymaga obecności, kontroli, opieki.  
W tej chwili nikt nie jest w stanie powiedzieć 
rodzicom w jakim kierunku będzie postę-
pować choroba, ani w jaki sposób można 
pomóc dziewczynce – podsumowała Joanna 
Rojkowska.

Końcem ubiegłego roku, na profilu 
Fundacji siepomaga.pl mama Oliwki tak 
opisała swoją córeczkę: - Jako jej mama 
marzę, by jej wyjątkowość nie wiązała się 
z tą rzadką chorobą, by Oliwka była zwy-
kłą, zdrową dziewczynką. Niestety – taka nie 
będzie nigdy. Często muszę patrzeć na jej 

ból i cierpienie. (…) Uczenie się codzien-
ności przepełnionej cierpieniem własnego 
dziecka, to chyba najgorsze, czego może 
doświadczyć matka. Bezsilność jest czasem 
dużo gorsza, niż strach. Jedyne, co mogę 
zrobić dla Oliwki, to bezustannie walczyć 

z pogarszającą się sprawnością fizyczną  
i umysłową i robić wszystko, by w życiu mo-
jej córeczki było jak najmniej bólu. Rytm 
naszego dnia wyznacza choroba Oliwki  
– wstawanie, przenoszenie, ubieranie, kar-
mienie,  toaleta, rehabilitacja, wizyty |u 
kolejnych specjalistów itd. Ćwiczymy co-
dziennie, bardzo intensywnie. Po co? Reha-
bilitacja, oprócz usprawniania fizycznego, 
wraz z ćwiczeniami oddechowymi odciąża 
oskrzela oraz płuca z nadmiaru wydzieliny, 
dzięki czemu Oliwka lepiej oddycha i rza-
dziej dochodzi u niej do infekcji. Niestety 
– oprócz rehabilitacji, potrzebny jest także 
specjalistyczny sprzęt. Nie chcę wiele. Chcę 

tylko jednego – by moja córeczka miała  
w swoim życiu jak najmniej bólu i cier-
pienia. Ona ma dopiero 2 lata, a i tak 
przeszła już znacznie więcej, niż niejeden 
dorosły. Chcę zasypiać spokojnie, wie-
dząc, że moje dziecko nie cierpi.

Każdy, kto chciałby wesprzeć le-
czenie i rehabilitację małej Oliwki Bąk 
może to zrobić wpłacając pieniądze na 
subkonto założone dla niej przez Funda-
cję Czas Nadziei:
PBS BANK o/Sanok
62 8642 1184 2018 0037 4228 0028
Właściciel rachunku: Fundacja Czas Na-
dziei

Warto tu jeszcze dodać, że Funda-
cja nie pobiera prowizji od wpłat, więc 
cała kwota, która zostanie zebrana na 
koncie w 100% trafi do malutkiej.

Elżbieta Boroń, 
fot. Kamila Bąk, Jan Wolak

Zespół Soul z Sanoka

Małgorzata Chmiel
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Podczas tradycyjnej zabawy cho-
inkowej organizowanej przez Polskie 
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną Koło  
w Haczowie oraz Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Haczowie spotkały 
się osoby z niepełnosprawnością intelek-
tualną z terenu powiatu brzozowskiego  
i krośnieńskiego. Jak zwykle nie zabrakło 
humoru i wspaniałej atmosfery.

Imprezę rozpoczęło staropolskie 
dzielenie się opłatkiem i wspólne od-
śpiewanie kolędy. Ze sceny popłynę-
ły melodie znanych kolęd i pastorałek  
w wykonaniu uczestników haczowskich 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Następnie rozpoczęła się zabawa 
choinkowa. Na parkiecie, oprócz uczest-
ników Dziennego Centrum Aktywności 
z Beska i Haczowa oraz Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej z Haczowa bawili się 
także przedstawiciele z zaprzyjaźnionych 
ośrodków: Domów Pomocy Społecznej 
Nr 1 i Nr 2 z Krosna, DPS Zakonu Bo-
nifratrów z Iwonicza, Środowiskowego 
Domu Pomocy z Izdebek oraz osoby 
potrzebujące zaproszone przez GOPS. 
– Zabawa choinkowa jest naszą impre-
zą cykliczną. Zwykle organizujemy ją na 
sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury i Wypoczynku w Haczowie. Jed-
nak obecnie trwa tam remont kuchni. 
Dzięki uprzejmości Sołtysa Trześniowa 
Tadeusza Wójcika oraz pań z miejsco-
wego KGW mogliśmy skorzystać z sali 
tutejszego Domu Ludowego. Z pomocą 

Wójta Gminy Haczów Stanisława Jakie-
la oraz GOPS-u po raz kolejny udało się 
zorganizować zabawę choinkową dla osób  
z niepełnosprawnością intelektualną. 
Takie wspólne spotkanie, połamanie się 
opłatkiem i zabawa taneczna to fajny spo-
sób na integrację i zawarcie nowych przy-
jaźni. Warto dodać, że przedsięwzięcia 
tego typu w znacznym stopniu poprawiają 
stan psychiczny i emocjonalny bawiących 

się tutaj wychowanków i korzystnie wpły-
wają na pokonywanie barier pomiędzy 
środowiskiem osób niepełnosprawnych  
i pełnosprawnych – wyjaśniał Tomasz Bok 
– Kierownik WTZ w Haczowie. – Nasza 
młodzież, z różnymi rodzajami niepełno-
sprawności – w tym ruchowej i intelektu-
alnej, nie ma możliwości, by gdzie indziej 

uczestniczyć w tego rodzaju imprezach. Raz 
do roku od ponad 20 lat, w czasie karnawału, 
organizujemy im taką zabawę integracyjną, 
na którą zapraszamy również ich rodziców. 
Nasi uczestnicy oraz wszyscy zaproszeni go-
ście mają wtedy okazję, by wspólnie potań-
czyć, pobawić się i miło spędzić czas. Takie 
spotkania wspominają potem bardzo długo  
i czekają na nie cały rok – powiedziała Urszu-
la Madej – Prezes Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną koło w Haczowie, główny organi-
zator i pomysłodawca imprezy.

Słowa organizatorów potwierdza rów-
nież Katarzyna Dyrda - Kierownik ŚDS im. 
Anny w Izdebkach, którego wychowanko-
wie brali udział w spotkaniu integracyjnym. 
- Zabawa choinkowa jest wydarzeniem, któ-
re co roku z niecierpliwością wyczekiwane 
jest przez naszych uczestników, i w którym 
uczestniczymy od wielu lat. Choinka jest też 
dla nich czasem świetnej i wesołej zabawy,  
a także znakomitym sposobem na poznanie 
nowych osób – stwierdziła Katarzyna Dyrda.

Elżbieta Boroń

Rehabilitacja przez zabawę

1% dla MICHAŁKA

Michaś urodził się 28 listopada 2008 r. jako 
trzecie dziecko, z ciąży zagrożonej zamartwicą. Od 
urodzenia cierpi na padaczkę lekooporną spowodo-
waną najprawdopodobniej niedotlenieniem w czasie 
porodu. Chorób genetycznych, metabolicznych ani 

zmian w obrębie mózgu do-
tychczas nie stwierdzono. Kiedy 
miał ok. 8 m-cy  zdiagnozowano 
postępujące MPD współistnie-
jące z niedowidzeniem. Napady 
padaczkowe utrzymują się cały 
czas pomimo wielokrotnej mo-
dyfikacji leczenia oraz wprowa-
dzenia diety ketogennej. W wy-
niku wprowadzonego leczenia 
udało nam się zredukować ilość napadów z około 100 dziennie do około 
6 dziennie. W związku z utrzymującymi się napadami padaczkowymi, 
po konsultacjach z dr. Markiem Bachańskim, postanowiliśmy wprowa-
dzić dodatkowo kurację leczniczą marihuaną.      

Obecnie diagnoza lekarska brzmi – MPD, padaczka lekooporna 
współistniejąca z głębokim upośledzeniem umysłowym i niedowidze-
niem. Michałek jest dzieckiem leżącym, bez kontaktu słownego i wzroko-

wego. Nie siedzi samodzielnie, słabo kontroluje głowę. Jest 
dzieckiem spokojnym. Wymaga całkowitej opieki i pielę-
gnacji.   Codziennością dla nas jest intensywna rehabilitacja, 
badania, częste wizyty u szeregu specjalistów, zakup leków  
i potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego.     

Zwracamy się więc z prośbą do wszystkich ludzi 
dobrej woli i wielkiego serca o przekazanie 1% podatku 
dla Michasia. Każda, nawet najmniejsza kwota jest bar-
dzo cenna i pomoże nam kontynuować niezbędne leczenie  
i rehabilitację naszego synka.
Pomóc można  przekazując 1% podatku na adres:
1. Nazwa OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
2. KRS: 0000037904
3. Informacje uzupełniające - Cel szczegółowy 1%”
 – wpisujemy: 9090  Michał Boroń

Z serca dziękujemy,
rodzice Michasia - Barbara i Daniel Boroń

Pomóc można również wpłacając darowizny na konto:                                     
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”                                                                     
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Alior Bank S.A.  nr 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Tytułem: 9090 Boroń Michał Marian - darowizna na 
pomoc i ochronę zdrowia
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Agata Duda i dr Krzysztof Hajduk 
z okazji stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości przygotowali publikację 
pt. Losy mieszkańców gminy Nozdrzec 
w latach 1914-1921. Jest ona poświęco-
na osobom, które walczyły w I wojnie 
światowej w latach 1914-1918 a później 
do 1921 r. w walkach polsko-ukraiń-
skich i wojnie polsko-bolszewickiej.

Spotkanie promujące książ-
kę odbyło się 14 grudnia ub.r.  
w Bibliotece Publicznej w Warze. 
Połączone było z podsumowaniem 
projektu „Podkarpackie Inicjatywy 
Lokalne 2018–2019” dofinansowa-
nego ze środków Programu Fundu-
szu Inicjatyw Obywatelskich. 

Prezes Stowarzyszenia „To-
warzystwo Miłośników Ziemi Dy-
nowsko-Brzozowskiej” Agata Duda 
dokonała podsumowania projektu 
oraz opowiedziała zebranym o pu-
blikacji. - Książka opisuje działa-
nia wojenne na terenie gminy Nozdrzec. 
Przybliża osoby, które brały udział  
w walkach na różnych frontach oraz czyny 
bohaterów, które są godne upamiętnienia 
i przekazania kolejnym pokoleniom – po-
wiedziała A. Duda. Autorka omówiła 
także zagadnienia, które poruszyła w roz-

dziale „Działania wojenne na ziemi dynow-
sko-brzozowskiej na tle operacji zbrojnych 
w Galicji (wrzesień 1914 r. – maj 1915 r.)”. 
Pisząc o działaniach wojennych oparła się na 
źródłach archiwalnych oraz tłumaczeniach 
tekstów źródłowych, napisanych w języku 
niemieckim i angielskim. 

W rozdziale zatytułowanym „Listy 
strat”, zamieszczony został tabelaryczny 
wykaz osób, które brały udział w walkach 
zbrojnych toczących się w latach 1914-1921. 
Zawiera on nazwisko i imię, miejsce zamiesz-
kania, datę urodzenia, stopień wojskowy  
i przynależność do danego oddziału, jak rów-

Promocja historycznej publikacji

nież informacje o tym, czy dana osoba 
była ranna lub chora, poniosła śmierć 
bądź była jeńcem wojennym wraz  
z miejscem niewoli. – Odnaleźliśmy 
404 osoby, ale już wiadomo, że dojdą 
kolejne. Ocalenie od zapomnienia bli-
skich wywołuje radość i poczucie dumy 
wśród rodzin poległych. Obudziliśmy 
zainteresowanie naszymi przodkami. 
To cieszy i mobilizuje do dalszej pracy, 
która wymaga sporo wysiłku i zaanga-
żowania – podkreśliła A. Duda.

W publikacji zamieszczone zo-
stały też biogramy 43 osób, które wal-
czyły zarówno w I wojnie światowej 
jak i polsko-ukraińskiej i polsko-bol-
szewickiej. Autor dr Krzysztof Hajduk, 
sporządzając taką listę osób, w sposób 
szczególny skupił się na ich życiory-
sach w latach 1914–1921, chcąc przede 
wszystkim pokazać udział mieszkań-
ców w walkach niemal na wszystkich 
frontach wielkiej wojny oraz frontach 
walk o utrzymanie odzyskanej w 1918 r. 
niepodległości. – Pokazują one, że nasi 
przodkowie walczyli podczas I wojny na 
froncie włoskim, serbskim, na Bukowi-

nie, na Węgrzech. Byli też tacy, którzy 
przyszli z generałem Hallerem z Błękit-
ną Armią, a także osoby, które dostały 
się do niewoli rosyjskiej, udało się im 
uciec i przez Syberię statkami wróci-
li do Polski, walcząc później w wojnie 
polsko-bolszewickiej – powiedział dr  
K. Hajduk.

Biogramy zostały sporządzone  
w oparciu o zasoby archiwalne, głównie 
Centralnego Archiwum Wojskowego  
w Warszawie, kroniki szkolne a także 
informacje przekazane przez rodziny.

Podczas spotkania swoje wiersze 
zaprezentowali również lokalni poeci  
z gminy Nozdrzec: Danuta Czaja, Kry-
styna Toczek oraz Józef Cupak. Na 
zakończenie wszyscy uczestnicy otrzy-
mali na pamiątkę bezpłatnie publikację 
wraz z dedykacjami od autorów książki.

Danuta Czaja Józef CupakKrystyna Toczek

Anna Kałamucka
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Rok 2018 w Fundacji Pomo-
cy Dzieciom im. Stanisławy Bień-
czak upłynął bardzo pracowicie  
i owocnie. Zorganizowaliśmy wiele 
spotkań i warsztatów, zrealizowali-
śmy wiele projektów. 
Carpathia Education Valley

Kolejny rok działalności roz-
poczęliśmy planami rozwoju w kierunku 
metod edukacji dzieci i młodzieży. Służy-
ło temu spotkanie przedstawicieli naszej 
Fundacji z pracownikami naukowymi UR 
z Wydziału Pedagogicznego. Celem spotka-
nia było omówienie możliwości współpracy 
Uniwersytetu z Fundacją.

Carpathia Education Valley to pilota-
żowy projekt, którego celem było pokaza-
nie metod wykorzystywanych w edukacji 
spersonalizowanej, opartej o nauczanie pro-
jektowe. Warsztaty odbywały się w grupach 
tematycznych: fizyka – matematyka – ro-
botyka, historia – archeologia, geografia – 
przyroda oraz język angielski. Uczestnicy 
samodzielnie zdobywali wiedzę dotyczącą 
omawianych tematów. 
Dzień Dziecka

Już po raz kolejny Fundacja zorga-
nizowała Dzień Dziecka. Jako że to świę-
to najmłodszych, to dla nich przygotowa-
no mnóstwo atrakcji, m.in. gry i zabawy 
z nagrodami, warsztaty kręcenia lizaków, 
warsztaty wypieku chleba, malowanie twa-
rzy, modelowanie balonów i pokaz wielkich 
baniek mydlanych. Dodatkowo imprezę 
uświetniły występy dzieci z okolicznych 
szkół. W tym dniu swój debiut miała gru-
pa wokalna Sing Star składająca się z pod-
opiecznych Fundacji.
Aktywne wakacje

Tegoroczne wakacje obfitowały  
w różnorakie wydarzenia. Dzieci, które 
nie wyjechały na letni wypoczynek, mogły 
skorzystać z licznych warsztatów na terenie 
Wioski Dziecięcej. 

W czasie cyklu spotkań z dietetykiem 
uczestnicy pogłębili wiedzę na temat zdro-
wego żywienia.

Nie zabrakło również zajęć sporto-
wych, wśród których podopieczni mogli 
wybrać nordic walking, koszykówkę, biegi 
czy piłkę nożną. Wraz z wolontariuszami 
wybrali się też na spacer ścieżką dydaktycz-
no-przyrodniczą. Młodzież zorganizowała 
dla swoich młodszych kolegów warsztaty 
taneczne, na których uczyli się podstawo-
wych kroków. 

W czasie warsztatów teatralno-mu-
zycznych uczestnicy przygotowali występ 
na spotkanie świąteczne. Młodsza grupa 
wykonywała zespołowo utwory Juliana 
Tuwima. Na zajęciach plastycznych dzieci 
stworzyły wspaniałe kukiełki z drewnia-
nych łyżek oraz scenografię do inscenizacji. 

Dzieci pojechały również 
na wycieczkę do Teatru Maska 
w Rzeszowie, gdzie obejrzały 
inscenizację „Gra” uczącą bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym 
i wzięły też udział w warsztatach 
teatralnych. 

Lato zakończyliśmy pik-
nikiem rodzinnym na terenie kompleksu spor-
towo-rekreacyjnego MOSiR w Brzozowie. Na 
dzieci i ich rodziców czekało mnóstwo atrakcji, 
m.in. konkursy z nagrodami, dmuchane zjeż-

dżalnie, malowanie twarzy czy występy mło-
dych artystów.
Wolontariat Międzynarodowy 

W tym roku podopieczni brali udział  
w warsztatach prowadzonych przez holender-
skiego artystę Stefana Venbroeka. Jego prace 
artystyczne, jak również filmy animowane były 
wystawiane na festiwalach w wielu krajach 
Europy, jak również w Nowym Yorku. Wśród 
jego klientów są takie firmy jak: Elle, MTV czy 

Volkswagen. Fundacja wraz z orga-
nizacją AIESEC realizowała projekt  
w ramach wolontariatu międzynaro-
dowego p.n. „ Health+”. Wolontariu-
sze z Indii i Hong Kongu przeprowa-
dzili warsztaty o tematyce zdrowotnej 
i przybliżyli dzieciom kulturę Indii  
i Chin. 
Twórcza jesień

Od września podopieczni mieli 
okazję doskonalić umiejętności foto-
graficzne. Podczas plenerów zdoby-

wali wiedzę zarówno teoretycz-
ną, jak i praktyczną. Wykonane 
przez nich fotografie zostały za-
prezentowane w postaci wysta-
wy na spotkaniu świątecznym.

Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się zajęcia z kosmetyki 
naturalnej. Dzieci zbierały zioła, 
uczyły się je rozróżniać oraz po-
znały ich właściwości. Uczestni-
cy mogli też obserwować proces 
powstawania mydeł z natural-
nych barwników i aromatów. 

Pracownicy Grupy Pracuj 
z Rzeszowa przeprowadzili cykl 
warsztatów dotyczących świa-
domego wyboru drogi eduka-
cyjno-zawodowej. Przedstawili 
młodym ludziom obecną sytu-
ację na rynku pracy, podpowie-
dzieli również, jak napisać dobre 
CV i jak najlepiej zaprezento-
wać się na rozmowie kwalifika-
cyjnej.
Edukacja – Rozwój – Aktywi-
zacja

We wrześniu rozpoczęli-
śmy kolejny projekt składający 

się z kilku modułów tematycznych: 
matematyka – fizyka – robotyka, 
biotechnologia – chemia – zdrowie, 
historia – przyroda – geografia, eko-
nomia – przedsiębiorczość – multime-
dia. Założeniem projektu była praca 
w małych grupach metodami edu-
kacji spersonalizowanej. Młodzież 
jako wolontariusze, prowadziła część 
warsztatów dla dzieci. Ponadto odby-

Rok z Fundacją Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak
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ły się 3 warsztaty tematyczne dla rodzi-
ców: edukacja spersonalizowana, zdrowy 
styl życia, psychologia. 
Setna rocznica odzyskania niepodległo-
ści

W tym roku minęło sto lat od od-
zyskania przez Polskę niepodległości. 
Nasi podopieczni obejrzeli film opowia-
dający o pierwszych miesiącach odro-
dzonego kraju. Przygotowali też broszurę 
informującą o postaciach, które walczyły  
o wyrwanie się z kajdan niewoli. 

Wolontariusze Młodzieżowej Rady 
Fundacji wraz z uczniami Szkoły Podsta-
wowej w Brzozowie przygotowali insce-
nizację pt. „Wdzięczni za niepodległość”, 
którą przedstawili młodszym kolegom. 
Podopieczni Fundacji brali również 
udział w akademiach szkolnych z okazji 
rocznicy odzyskania niepodległości.

Dzieci i młodzież odwiedzili lokal-
ne miejsca pamięci narodowej podczas 
pieszego rajdu ku uczczeniu stulecia Nie-
podległej pod przewodnictwem dyrektora 
Muzeum Regionalnego im. Adama Fast-
nachta w Brzozowie. 
Spotkanie świąteczne

W grudniową sobotę spotkaliśmy 
się wraz z naszymi podopiecznymi, ich 
rodzicami, prowadzącymi zajęcia, dyrek-
torami szkół i wolontariuszami na wigilii. 
Podopieczni uświetnili spotkanie wystę-
pami wokalno-tanecznymi. Grupa teatral-
na zaprezentowała przedstawienie, nad 

którym pracowała w ostatnich miesiącach.  
A do najmłodszych przybył święty Mikołaj 
z prezentami.

Powyższe działania zrealizowane były 
w ramach projektów: Młodzież na 5+ dofi-
nansowanego w ramach programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich z Narodowego In-
stytutu Wolności – Centrum Rozwoju Spo-
łeczeństwa Obywatelskiego; „Pomagamy 
– ocalamy – zachęcamy” dofinansowanego 
ze środków Funduszu Inicjatyw Obywa-

telskich Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 
2018–2019; Podkarpacki Ośrodek Wspie-
rania Ekonomii Społecznej realizowanego  
w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014–2020, współfinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego; Pomoc 
z efektem „W@W”- program grantowy Gru-

py Pracuj; Twórcze Wakacje dofinansowa-
nego przez gminę Brzozów; Projekt Zdro-
wie dofinansowanego ze środków powiatu 
brzozowskiego; Carpathia Education Val-
ley- projekt pilotażowy, prowadzony przez 
wolontariuszy. 
Wioska Dziecięca

W mijającym roku kontynuowaliśmy 
remont Małej Akademii Życia – budynku, 
który docelowo ma służyć edukacji, roz-
wojowi i wypoczynkowi. Znajdą się w nim 
specjalistyczne pracownie, które pozwolą 
naszym podopiecznym rozwijać swoje pa-
sje i zdobywać nowe umiejętności. Remont 
Małej Akademii Życia realizowany jest  
w ramach projektu pn. Termomodernizacja 
budynku edukacyjno-warsztatowego „Ma-
łej akademii życia” jako dofinansowanie 
zadania inwestycyjnego z zakresu ochro-
ny atmosfery z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie oraz z darowizny od Króla 
Arabii Saudyjskiej, Salmana ibn Abd al-
-Aziz Al Su’ud.
Podziękowania

W tym miejscu pragniemy złożyć 
najszczersze podziękowania tym, którzy 
są z nami od lat, wspierają zarówno finan-
sowo, jak i ofiarując swój czas. Bez Was 
nie moglibyśmy zrobić tego wszystkiego, 
o czym piszemy powyżej.

Beata Szostak i Młodzieżowa Rada Fundacji, 
fot. Weronika Pietrasz
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 Apel o pomoc
 Szanowni Państwo!

Nasz syn Kuba ma 15 lat. Cierpi na ze-
spół Pierre’a-Robina, obustronny niedosłuch 
odbiorczy, wadę wzroku, dysmorfię twarzy,  wadę serca oraz 
rozszczep podniebienia. Ponadto jego rozwój psychorucho-
wy jest opóźniony.

Zwracamy się z ogrom-
ną prośbą o pomoc finansową 
w leczeniu i rehabilitacji Kuby. 
Koszty te znacznie przekracza-
ją możliwości finansowe naszej 
rodziny. Każda wpłata, nawet 
ta najdrobniejsza będzie dla nas 
bardzo znacząca.
Wpłaty prosimy kierować na 
konto:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć  
z Pomocą”, ul. Łomiańska 5,  
01 – 685 Warszawa, Alior 
Bank S.A. 42 2490 0005 0000 
4600 7549 3994
Tytułem: 24654 Opałka Ja-
kub – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.
Można też przekazać 1% podatku. Wystarczy w rozlicze-
niu rocznym wpisać KRS 0000037904 a w polu Informacje 
uzupełniające: 24654 Opałka Jakub.
Szanowni darczyńcy, prosimy o wyrażenie zgody w formularzu PIT 
na przekazanie swoich danych organizacji pożytku publicznego.

Dane kontaktowe: dzieciom.pl/podopieczni/24654

Apel o pomoc
Szanowni Państwo!

Nasz syn Dominik ma 3 lata. Cierpi na zespół wad 
wrodzonych: wadę serca, dysmorfię twarzy, spodziectwo, wadę kost-
no-szkieletową, wadę wzroku, niewydolność nerek, obustronny nie-
dosłuch odbiorczy. Ponadto jego rozwój psychoruchowy jest opóź-
niony.

Zwracamy się z ogromną proś-
bą o pomoc finansową w leczeniu  
i rehabilitacji Dominika. Koszty te 
znacznie przekraczają możliwości fi-
nansowe naszej rodziny. Każda wpła-
ta, nawet ta najdrobniejsza będzie dla 
nas bardzo znacząca.
Wpłaty prosimy kierować na 
konto:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Po-
mocą”
ul. Łomiańska 5, 01 – 685 Warszawa
Alior Bank S.A. 42 2490 0005 0000 
4600 7549 3994
Tytułem: 31383 Opałka Dominik – 
darowizna na pomoc i ochronę zdro-
wia.
Można też przekazać 1% podatku. 

Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać KRS 0000037904 a w polu 
Informacje uzupełniające: 31383 Opałka Dominik.
Szanowni darczyńcy, prosimy o wyrażenie zgody w formularzu PIT na prze-
kazanie swoich danych organizacji pożytku publicznego.

Dane kontaktowe: dzieciom.pl/podopieczni/31383

Paweł Sowiński uczeń II klasy Szkoły Podstawowej Nr 2  
w Humniskach wystąpił w turnieju Szkolnych Indywidualnych 
Mistrzostw Polski w szachach klasycznych, które odbyły się  
w miejscowości Pokrzywna w województwie opolskim  w dniach 
od 6 do 12 stycznia 2019 r. Turniej rozegrano systemem szwaj-
carskim na dystansie 9 rund, tempem gry 90 minut na partię dla 
zawodnika, plus 30 sekund na każde wykonane posunięcie, od-
dzielnie dla chłopców i dziewcząt w grupach wiekowych do 7, 9, 
11, 13, 15 i 17 lat. Młodzi szachiści z całej Polski walczyli o tytuły 
Szkolnych Indywidualnych Mistrzów Polski w poszczególnych 
grupach wiekowych. 

W grupie chłopców do lat 9 (rocznik 2010 i 2011) Szkołę 
Podstawową Nr 2 w Humniskach reprezentował Paweł Sowiński. 
Udział w takiej imprezie był dla Pawełka doskonałą okazją do 

Paweł Sowiński złotym medalistą

sprawdzenia swoich umiejętności i porównania ich z najlepszymi 
szachistami z całej Polski. Po rozegraniu 9 rund nasz uczeń został 
złotym medalistą wygrywając wszystkie swoje partie szachowe 
wyprzedzając swoich rywali o co najmniej 2 punkty uzyskując 
przy tym ranking 2090 - zdobył  I kategorię szachową oraz zwięk-
szył ranking FIDE o ponad 100 punktów. 

Podziękowanie za wsparcie finansowe należą się Zdzisła-
wowi Szmydowi - Staroście Brzozowskiemu i Małgorzacie Woź-
niak – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Humniskach. 

Łukasz Sowiński

sPort
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Policjanci walczyli dzielnie, ale nie 
służyły im końcówki, starostwo zaczęło od 
wygranej, lecz nie przekuło udanej inaugu-
racji na sukcesy w kolejnych spotkaniach, 
Humniskom szczęście nie za bardzo sprzyja-
ło, jednak w myśl zasady „licz na siebie” so-
lidną formą zapewniły sobie trzecie miejsce. 
Blizne natomiast jako jedyne w całej staw-
ce znalazło sposób na pokonanie strażaków 
czym zasłużyło w pełni na drugą lokatę, zaś 
strażacy po prostu zaimponowali umiejętno-
ściami i już po trzech meczach zapewnili so-
bie zwycięstwo w 10 edycji turnieju o Puchar 
Starosty Brzozowskiego, który odbył się  
8 grudnia 2018 roku.

Rywalizacja służb mundurowych, sa-
morządowców i oldbojów z Bliznego oraz 
Humnisk wyeksponowała wszystkie bla-
ski i cienie piłkarskich zmagań. Podkreśliła 
wszelkie reguły przyczyniające się do osią-
gania rezultatów korzystnych, bądź pono-
szenia porażek. Na przykład rolę lidera ze-
społu, wpływającego w sposób znaczący na 
postawę całego zespołu. Taką niewątpliwie  
w drużynie strażaków pełnił Oktawian Bu-
jacz, który jak się rozbujał, to robił co chciał. 
A, że chciał jak najczęściej trafiać do siat-
ki, to strzelał gola za golem. Potwierdzenie 
znalazło też założenie, że walczyć należy do 
końca i wierzyć w odrobienie strat, tych na-
wet teoretycznie nienadrabialnych.

Do prawideł powyższych zastosowało 
się starostwo i uratowało punkt w okolicz-
nościach wydawałoby się skrajnie bezna-
dziejnych. Bo jak inaczej określić pogoń za 

wynikiem od 0:4 po pierwszej połowie 
do 4:4 po ostatnim gwizdku arbitra. 
Piłkarskie porzekadło, że sukcesów  
w tej dyscyplinie nie odnosi się przypad-
kowo, również odzwierciedlił przebieg 
turnieju o Puchar Starosty Brzozowskie-
go. Jego triumfatorzy bowiem nie tylko 
mieli w składzie najskuteczniejszego  
i najlepszego zawodnika, nie tylko per-
fekcyjnie rozumieli się na parkiecie, ale 
przede wszystkim jako jedyni dyspono-
wali całym składem o w pełni sporto-
wych sylwetkach. To z kolei świadczy  
o systematycznych treningach i zdro-
wym stylu życia. I niech to będzie 
przesłanie dla wszystkich uczestni-
ków turnieju. Trochę zawziętości oraz 
w wytyczaniu celów odwagi, a za rok 
wszyscy spotykamy się bez nadwagi. 
Korzyść nie do przecenienia wynikająca  
z tegorocznej, turniejowej batalii.

Zauważyć też należy, że nad 
wszystkim czuwał gospodarz turnieju 
Wicestarosta Brzozowski Jacek Adam-
ski. Były bramkarz z ligową przeszłością, 
obecnie trener, między innymi młodych 
bramkarzy w Grabowiance Grabówka, 
a także piłkarski działacz - Wiceprezes 
Podkarpackiego Związku Piłki Noż-

nej. Słowem człowiek z branży, i to  
w pełni tego określenia znaczeniu. Tym 
większy zatem stres ciążył bramkarzowi 
starostwa będącemu pod ciągłym ob-
serwacyjnym obstrzałem, graniczącym  
z odstrzałem ze strony zarówno przeło-

Brzozowscy strażacy z Pucharem Starosty Brzozowskiego

WYNIKI: KPP Policji w Brzozowie - Po-
wiat Brzozowski 2:6, KP PSP Brzozów 
- Oldboje Humniska 5:1, Oldboje Blizne  
- Policja 3:2, Powiat Brzozowski - Straż 2:4, 
Humniska - Blizne 2:2, Policja - Straż 1:4, 
Blizne - Powiat 4:4, Humniska - Policja 4:1, 
Straż - Blizne 3:4, Powiat - Humniska 3:6.
1. Straż  4 9 16:8
2. Blizne 4 8 13:11
3. Humniska 4 7 13:11
4. Powiat 4 4 15:16
5. Policja 4 0 6:17

żonego, jak i futbolowego fachowca. Bram-
karz z presją poradził sobie średnio, ale 
wytrwał na posterunku do końca turnieju.  
A uścisk dłoni szefa po zakończonych me-
czach jego zszargane nerwy i wycieńczenie 
fizyczne ukoił.

I na zakończenie przechodzimy do 
najważniejszego, inaczej do sedna. Bo inten-
cja organizacyjna turnieju była jedna: dobrze 
spędzić czas. Czyli w ruchu i fajnej atmos-
ferze. Udało się więcej, bo jeszcze pogadać  
i zjeść wspólny posiłek, a konkretnie strażacką 
grochówkę. Było super, a w przyszłym roku 
może być jeszcze lepiej, jeśli nie zapomnimy 
o turniejowej refleksji, czyli o konieczności 
częstszej aktywności fizycznej. Zaś ci, których 
sprawa tyczy, życzą sobie na nowy, dwa tysią-
ce dziewiętnasty rok, dodatkowo: sportowego 
hartu ducha i pozbywamy się brzucha. Do zo-
baczenia.

Sebastian Czech
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piąty po
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Podwójne podium łuczników z Humnisk
8 grudnia ub.r. w Jarosławiu odbyły się zawody łucznicze 

XI Halowe zawody Mikołajkowe o Puchar Burmistrza Jarosławia.  
W rozgrywkach wzięło udział 126 zawodników z następujących 
klubów: UKS Górnik Humniska, ŁKS Sagit Humniska, Jar Kielna-
rowa, Piast25 Rzeszów, Płaszowianka Kraków, Dąbrovia Dąbrowa 
Tarnowska, Sajdak Głogów Małopolski, MUKS Podkarpacie Jedli-
cze, Tramp Jarosław, Makovia Makowisko, RSSR Rzeszów, CWKS 
Resovia Rzeszów. Z Humnisk wzięło udział 18 zawodników. 

W kategorii dziecko młodsze do 10 lat 
zawodniczka Wiktoria Kruczek z UKS Górnik 
Humniska zajęła 3 miejsce i zdobyła Puchar Bur-
mistrza. 7 miejsce zajął Piotr Supel (ŁKS Sagit), 
9. Bartłomiej Telesz (ŁKS Sagit), 12. Julia Bąk 
(Górnik) i Liliana Tybor (ŁKS Sagit Humniska), 
18. Jakub Wójcik (ŁKS Sagit), 17. Wiktor Pietrasz 
(ŁKS Sagit), 19. Szymon Wójcik (ŁKS Sagit), 20. 
Jakub Kij (ŁKS Sagit), 21. Wiktor Szmigiel (ŁKS 
Sagit). W strzelaniu specjalnym do sylwetki Mi-
kołaja 1 miejsce zdobył Piotr Supel.

W kategorii dziecko (10-12 lat) zawodnik 
Patryk Woś z ŁKS Sagit Humniska zajął 3 miejsce 
i zdobył Puchar Burmistrza. 5 miejsce wystrzelała 
Oliwia Ryba (UKS Górnik) i 8 Patrycja Rybczak 
(ŁKS Sagit).

Pozostali zawodnicy z klubu ŁKS Sagit Hum-
niska rywalizowali w kategorii OPEN. Zawodnicz-
ka Ewa Janocha zajęła 11 miejsce, 16. Konrad Kij, 
20. Jerzy Puchyr, 25. Piotr Schmidt i 29. Kacper Kij.

Na zawody przybył również Święty Mikołaj, 
który obdarował prezentami wszystkich zawodni-
ków. Zawodnicy i działacze klubu składają podzię-
kowania sponsorom:  firmom- Elektromontaż Rze-
szów,  Polikat Brzozów, Elan z  Brzozowa, Janowi 
Dudycz, Stanisławowi i Józefowi Telesz. Bez ich 
wsparcia nie byłoby sukcesów.

Zdzisław ToczekPiotr Supel - ŁKS Sagit Humniska

Patryk Woś - ŁKS Sagit Humniska



Z udziałem szkolnych reprezentacji Zespołu Szkół Lice-
alnych w Ustrzykach Dolnych, II Liceum Ogólnokształcącego 
w Sanoku oraz drużyny gospodarzy 24 stycznia br. w brzo-
zowskim „ogólniaku” odbyła się Rejonowa Licealiada w piłce 
siatkowej chłopców. Zgodnie z przewidywaniami ton sportowej 
rywalizacji nadawały drużyny z Sanoka i Brzozowa. 

Już w pierwszym meczu sanoczanie bardzo łatwo uporali 
się z licealistami z Ustrzyk wygrywając w dwóch w setach do 
14 i 6. Podobny przebieg miało drugie spotkanie. Gospodarze 

REJONOWA LICEALIADA

w piłce siatkowej chłopców
bez większych problemów wygrali z Ustrzykami, co zapowiadało spo-
re emocje w ostatnim meczu. Naprzeciw siebie stanęli miejscowi – 
czwarta drużyna województwa podkarpackiego z poprzedniego roku 
oraz oparty na zawodnikach TSV zespół z II Liceum Ogólnokształcą-
cego w Sanoku. 

Pierwsza odsłona była wyrównana do połowy seta. Niestety  
w dalszej jego części przyjezdni odskoczyli na kilka punktów i wy-
pracowaną przewagę utrzymali do końca seta wygrywając go do 20. 
W drugiej partii przewaga sanoczan była jeszcze bardziej wyraźna. 
Większe doświadczenie, bardziej wyrównany skład gości oraz ner-
wowość po stronie gospodarzy spowodowały, że sanocka ekipa miała 
ten set pod pełną kontrolą. Ostatecznie potyczkę wygrała do 16 i to 
ona cieszyła się z turniejowego zwycięstwa oraz awansu do zawodów 
półfinałowych. Gospodarzom na pocieszenie pozostał fakt awansu do 
półfinału, ale z zaliczeniem przegranego meczu z Sanokiem.

 Po zakończonym turnieju druzyny otrzymały dyplomy,  
a zwycięzcy z Sanoka okazały puchar ufundowa-
ny prze Starostę Brzozowskiego.

Zwycięska drużyna z II LO w Sanoku

Marek Szerszeń
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