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Młodzi, a Jan Paweł II
28 uczniów z powiatu brzozowskiego wzięło udział w trzynastym konkursie
literackim „Młodzi, a Jan Paweł II”, organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Gdzie Duch Pański,
tam wolność. Prawdziwie wolnym jest ten,
kto stawia sobie ograniczenia”. Młodzież
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych
i średnich wypowiadała się w różnych formach literackich, pisząc wiersze, eseje,
kompozycje słowne, utwory muzyczne.
I właśnie piosenka Oliwii Mielcarek ze
Szkoły Podstawowej w Starej Wsi najbardziej w tym roku przypadła do gustu jurorom.
- Początkowo zaczęłam układać
wiersz, ale muzyka jest dla mnie pasją,
więc jeśli piszę, czy też czytam jakiś tekst, to
w głowie układam do tego melodię. Zaczęłam grać dźwięki na gitarze, pianinie
i właśnie tak powstała ta piosenka. Myślę,
że całkiem fajna - powiedziała zwyciężczyni tegorocznej edycji konkursu i autorka
utworu „List do Św. Jana Pawła II”. Wolność bez ograniczeń prowadzi do zniewolenia, to główna myśl w rozważaniach nad
tegorocznym przesłaniem papieża Jana
Pawła II do uczestników konkursu. - Wolność nie może stać się samowolą i anarchią.
Przez całe życie musimy sobie uświadamiać, że wolność możemy utracić
w każdym momencie swojego życia.
Wielu młodych ludzi stwierdza: żyję
w wolnym kraju, więc mogę robić,
czego tylko zapragnę. Takie myślenie, to niebezpieczna pułapka. Wiemy przecież, że w każdym wolnym,
demokratycznym państwie mieszka
wiele osób uzależnionych od narkotyków, hazardu, alkoholu. Cierpią,
bo stracili w wolnym kraju swoją wewnętrzną wolność. Stali się
niewolnikami z powodu błędnego
pojmowania wolności - powiedział
podczas homilii ksiądz Piotr Sobolak z brzozowskiej parafii.
I właśnie przesłanie tegorocznego konkursu zainspirowało
Oliwię Mielcarek do uczestnictwa
we współzawodnictwie. - W dzisiejszych czasach na ludzi czyha
wiele niebezpieczeństw, wiele rzeczy zniewala. Uważam, że prawdziwa wolność objawia się w wierze,
dlatego dużym wyzwaniem było dla
mnie napisanie tekstu na temat tego
zagadnienia. Refren mojej piosenki
brzmi: „Wiara, Miłość, Nadzieja
- One dają wszystko mi, wszystko,
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

czego nauczyłeś Ty, wszystko, co w życiu
potrzebne mi” i te słowa najlepiej oddają
moje podejście do wolności - podkreśliła
laureatka. Człowiek naprawdę wolny nie
robi tego, co chce, tylko po przemyśleniu
podejmuje decyzje pozytywnie wpływające na najbliższych, czy jego środowisko. Po prostu czyni dobro, umacniając
wówczas swoją wewnętrzną wolność.
- Musimy się cały czas pilnować, zwracać uwagę na sprawy, które początkowo
wydają nam się błahe, niegroźne. Rozważać, dokładnie analizować sytuacje spotykające nas w życiu codziennym. Nawet
takie, do których się już przyzwyczailiśmy.
Najprostszy przykład: rozpatrzmy kwestie
korzystania z telefonów komórkowych.
Zastanówmy się, czy korzystamy z nich
w okolicznościach niezbędnych, czy zaczynamy się od komórek uzależniać, czy czasami nie zaczynają nas zniewalać - stwierdziła Oliwia Mielcarek.
Jak powiedział ksiądz Piotr Sobolak, każdy indywidualnie powinien przemyśleć, czy nie traci wolności. - Często
widzę młode osoby, które w wolnym czasie
natychmiast sięgają po telefon komórkowy.
Nie zwracają uwagi na siedzących obok
kolegów, nie czują potrzeby rozmowy. To
pierwszy krok do zniewolenia, do utraty
wolności. Patrzmy refleksyjnie, samokry-

tycznie na swoje poczynania, wówczas będzie nam łatwiej zmienić przekonania, czy
postawy niekorzystnie na nas wpływające
- dodał ksiądz Piotr Sobolak. Wolność wymaga czujności i odwagi. O wolność należy
walczyć każdego dnia, bo wolność nie jest
dana na zawsze. Mówimy o tym zarówno
w odniesieniu do państw, czy
narodów, jak i osób indywidualnych. - Wolność jest trudna, jak
pisał Jan Paweł II. Trzeba jej się
uczyć być prawdziwie wolnym.
I niech to będzie nasze zadanie na całe życie - podsumował
ksiądz Piotr Sobolak.
Trzy wyróżnienia otrzymali: Miłosz Gurgacz z Zespołu Szkół w Jasienicy Rosielnej,
Ewelina Cwynar ze Szkoły Podstawowej w Jabłonicy Polskiej
i Anna Niemiec ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie.
Nagrody dla najlepszych ufundował Zdzisław Szmyd - Starosta Brzozowski, obejmując jednocześnie konkurs patronatem
honorowym. Po zakończeniu
uroczystej mszy świętej i rozdaniu nagród, wszyscy uczestnicy
udali się pod pomnik Jana Pawła
II, gdzie złożyli kwiaty, zapalili znicze i zaśpiewali ulubioną
pieśń Papieża Polaka, „Barkę”.
Sebastian Czech
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Zarząd Powiatu Brzozowskiego
z absolutorium i wotum zaufania

R

adni Rady Powiatu w Brzozowie jednomyślnie udzielili Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz absolutorium
z wykonania ubiegłorocznego budżetu.
Były to kluczowe punkty VIII Sesji Rady
Powiatu w Brzozowie, którą 18 czerwca br.
tradycyjnie już prowadził Przewodniczący
Rady Henryk Kozik. Przypomnijmy, że do
20 listopada ubiegłego roku Zarząd Powiatu funkcjonował w składzie: Zygmunt
Błaż (Przewodniczący Zarządu), Janusz
Draguła (Zastępca Przewodniczącego Zarządu), Jacek Adamski (Członek Zarządu),
Adam Jajko (Członek Zarządu), Wiesław
Marchel (Członek Zarządu). Po wyborach
samorządowych w jego skład weszli: Zdzisław Szmyd (Przewodniczący Zarządu),
Jacek Adamski (Zastępca Przewodniczącego Zarządu), Wiesław Marchel (Dyrektor-Członek Zarządu), Adam Jajko (Członek
Zarządu) oraz Stanisław Szarek (Członek
Zarządu).
Była to pierwsza sesja, na której
przedstawiany był raport o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2018 roku. To nowa
inicjatywa, którą ustawodawca zawarł
w ustawie o samorządzie powiatowym.
Najważniejsze informacje i wnioski, jakie z raportu płyną przedstawił Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd (raport
w całości jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Brzozowie – www.bip.powiatbrzozow.
pl). Przedstawił strukturę samorządu powiatowego i odniósł się do najważniejszych inwestycji w kluczowych dla lokalnej społeczności dziedzinach. Dokument
był podstawą do debaty wśród radnych.
Pozytywnie do raportu odniosła się Magdalena Korona - Radna Rady Powiatu
w Brzozowie. - Bardzo się cieszę, że wśród
wszystkich inwestycji w środki trwałe, jak
drogi czy chodniki, które są niezbędne dla
poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności, powiat inwestuje również w człowieka, w ludzi młodych. Cieszy fakt, że prężnie
funkcjonują u nas programy stypendialne. Tylko w 2018 r. skorzystało z nich 258
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uczniów szkół średnich z terenu powiatu –
akcentowała Magdalena Korona. Wotum
zaufania zostało Zarządowi Powiatu udzielone jednomyślnie.
Najważniejsze założenia ubiegłorocznego budżetu przedstawiła w sprawozdaniu Skarbnik Powiatu Marta Częczek.
- Budżet Powiatu Brzozowskiego po stronie dochodów wynosił 61 026 004, 33 zł,
po stronie wydatków 66 510 172,33 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 61 218
096,41 zł co stanowi 100,3% w stosunku
do planowanej kwoty. Najwyższy udział
stanowią tutaj subwencje (50%), a następnie dotacje (26%) oraz dochody własne
powiatu (24%). Najistotniejsze inwestycje
w tamtym roku realizowane były w zakresie

Zdzisław Szmyd
- Starosta Brzozowski

ok. 18 mln zł, powiat musiał dołożyć ok.
4 mln zł – referowała Skarbnik Marta Częczek. Przedstawione sprawozdanie zostało
wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez
Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisję Rewizyjną, której przewodniczy
Mieczysław Barć. Zarząd Powiatu na czele
ze Starostą Zdzisławem Szmydem jednomyślnie otrzymał od Rady Powiatu absolutorium z wykonania budżetu Powiatu
Brzozowskiego za 2018 rok.
Podczas sesji powołana została też
Rada Społeczna Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka
Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza.
Mocą ustawy jej przewodniczącym jest
Starosta, który wyznaczył do pełnienia
tej funkcji w swoim imieniu Wiesława
Marchla – Dyrektora – Członka Zarządu
Powiatu w Brzozowie. W jej skład weszli
również: Grzegorz Florek (przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego), Urszula
Brzuszek, Janusz Draguła, Adam Jajko,
Stanisław Drabek, Henryk Kozik, Marta Częczek, Ewa Tabisz, Zygmunt Błaż,
Magdalena Korona oraz Ryszard Wesołowski. Ponadto Wicestarosta Brzozowski
Jacek Adamski przedstawił informację
dotyczącą stanu dróg powiatowych oraz
działań mających na celu ich poprawę
w 2019 r. (więcej informacji na ten temat
w kolejnym numerze BGP).
Radni dokonali również oceny
działalności i sytuacji ekonomiczno - finansowej Szpitala Specjalistycznego
w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka

Marta Częczek
- Skarbnik Powiatu

infrastruktury drogowej. Przeznaczono na
nie ok. 7 300 000 zł. Drugą co do wielkości inwestycją była przebudowa budynku
Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie, która wyniosła niemal 1 200 000 zł.
W 2018 roku przekazano też dotacje dla
Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie na
zakup aparatury medycznej na kwotę 600
000,00 oraz dotacje na zakup karetki pogotowia w kwocie 300 000,00 zł. Patrząc
na podział wydatków na zadania, najwięcej powiat wydał na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą
(34% ogółu wszystkich wydatków). W 2018
roku była to kwota 22 mln złotych, czyli
do subwencji oświatowej, która wynosiła

Mieczysław Barć - Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza.
Zatwierdzili też roczne sprawozdanie finansowe szpitala oraz wyrazili stanowisko
dotyczące sytuacji finansowej placówki, spowodowanej zmianami interpretacji przepisów przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych w zakresie tzw. „pracy na
rzecz”. Podjęte zostały również uchwały
w sprawach: uchwalenia Statutu Powiatu
Brzozowskiego, zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Brzozowskiego w 2019 roku oraz zmiany
uchwały budżetowej na 2019 rok.
Anna Rzepka
http://www.powiatbrzozow.pl
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Najzdolniejsza młodzież nagrodzona przez starostę
Wakacje rozpoczęte, zatem podsumowanie roku szkolnego 2018/2019 czas
zacząć. Najlepiej od strony najbardziej
pozytywnej, wręcz radosnej. Czyli od sukcesów osiąganych przez uczniów z powiatu brzozowskiego, których podobnie jak
w latach poprzednich nie brakowało.
Odnosili je ekonomiści, przedstawiciele zawodów budowlanych, humaniści,
matematycy, artyści, sportowcy, co z kolei dowodzi, że w powiecie brzozowskim
uczy się wszechstronnie uzdolniona, a nawet utalentowana młodzież. - Dzięki temu,
że powiat posiada szkoły o różnym profilu
kształcenia, w różnych zawodach, młodzież
ma w czym wybierać. Jeżeli wybiera świadomie, to znaczy, że wie, co chce w życiu
robić, ucząc się na profilach zgodnych
z zainteresowaniami. Dlatego zdobywane
laury niezwykle cieszą, ale aż tak bardzo
nie dziwią, ponieważ młodzi ludzie wiedzą
do czego zmierzają - powiedział Zdzisław
Szmyd - Starosta Brzozowski. A zmierzają do realizacji bardzo ambitnych celów,
jakimi są wysokie lokaty na przedmiotowych olimpiadach, czy konkursach różnego szczebla, włącznie z ogólnopolskim,
dostanie się do wymarzonej szkoły, a nawet uzyskanie indeksu na wyższą uczelnię
jeszcze w trakcie nauki w klasie maturalnej. Jak w przypadku Piotra Żaka, ucznia
I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie, który zostawszy laureatem trzeciego
stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady „O diamentowy indeks
AGH” z fizyki zapewnił sobie
miejsce na tej krakowskiej
Alma Mater. - Wspomniany
konkurs przebiegał w trzech
etapach. Najpierw był etap
wysyłkowy zadań, kolejny stopień miał miejsce w Krośnie,
a ostatni już w Krakowie na
uczelni. Indeks uzyskało około
stu osób z całej Polski. Akademię Górniczo-Hutniczą rozważałem jeszcze przed udziałem w konkursie, zaś sukces
w dużym stopniu przypieczęe-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

z powodzeniem rozwijali swoje edukacyjne zainteresowania, precyzując jednocześnie zamiary dotyczące zarówno studiów
wyższych, jak i zawodowych perspektyw.
Tutaj przykładem jest Tomasz Hućko z Zespołu Szkól Ekonomicznych w Brzozowie.
Z wielu sukcesów Tomka w minionym roku
szkolnym, należy wymienić
najważniejsze, czyli 1 miejsce w teście wiedzy ekonomicznej „Prosta ekonomia”,
1 miejsce w finale konkursu
Wirtualny Menedżer Revas, 2 miejsce w konkursie wiedzy finansowej „Od
licealisty do finansisty”,
3 miejsce w olimpiadzie
„Księgowi
przyszłości”.
- Przy wyborze przyszłego
zawodu waham się między
menadżerem, a księgowym.
Jeśli chodzi o uczelnię, to
Nagrody młodzieży wręczył Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd ...
pójdę na gospodarkę i adnależy, że fizyka to nie jedyna dla Piotra ministrację publiczną na Uniwersytecie
Żaka naukowa pasja. - Matematyka zawsze Ekonomicznym w Krakowie, ewentualnie
łatwo mi przychodziła od początku nauki na finanse i rachunkowość na Politechnice
w szkole i głównie na tę dziedzinę kierowa- Rzeszowskiej. Księgowy jest dzisiaj zawołem swoją energię. Po czasie stwierdziłem, dem deficytowym, więc z zatrudnieniem nie
że spróbuję sił w fizyce i mogę powiedzieć, powinno być problemów - podkreślił Toże jakoś sprawdziłem się w tym przedmio- masz Hućko.
Z ubiegłorocznych osiągnięć najcie, skoro zdobyłem indeks na jedną z bardziej prestiżowych uczelni w Polsce - do- bardziej ceni sobie zwycięstwo w finadał Piotr Żak. Jedni otrzymali indeks, inni le konkursu Wirtualny Menedżer Revas.
- W trzyosobowym zespole prowadziliśmy
firmę. Rozstrzygnięcia zapadały na etapie
szkolnym, następnie na okręgowym, gdzie
przez kilka miesięcy i dziewięć rund prowadziliśmy przedsiębiorstwo. Wybieraliśmy usługi, jakie chcieliśmy sprzedawać,
my wybraliśmy warsztat samochodowy.
Analizowaliśmy popyt, ustalaliśmy płace
dla pracowników, po prostu kierowaliśmy
firmą, tylko wirtualnie. Udało się nie tylko
wygrać, ale też nabrać dużego doświadczenia w zarządzaniu, podejmowaniu biznesowych decyzji. Słowem sprawdziliśmy się
w rozwiązaniach praktycznych - oznajmił
Tomasz Hućko z ZSE w Brzozowie. Doświadczenia nie brakuje również przedsta... i Wicestarosta Jacek Adamski
tował decyzję. Planuję kontynuować naukę
na wydziale automatyki i robotyki, więc będzie trochę matematyki i fizyki - podkreślił
Piotr Żak z I LO w Brzozowie.
Nawiązując do wspomnianej wcześniej wszechstronności młodzieży z powiatu brzozowskiego, nadmienić od razu
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wicielowi Zespołu Szkół Budowlanych
w Brzozowie Krzysztofowi Rogozowi,
który z powodzeniem prezentował swoje
praktyczne umiejętności podczas finału
centralnego turnieju budowlanego „Złota kielnia” w Poznaniu. - Trochę boli, że
nie udało się zdobyć podium, ale czwarte miejsce należy bezsprzecznie uznać za
osiągnięcie sporego kalibru. Na etapie
centralnym rozwiązywaliśmy test oraz
wykonywaliśmy zadanie praktyczne.
W moim przypadku była to ściana działowa instalacyjna z podwójnym opłytowaniem i szpachlowaniem - opisał rywalizację w Poznaniu Krzysztof Rogoz.
Wśród najzdolniejszych uczniów
z powiatu brzozowskiego, nagrodzonych
przez Starostę Brzozowskiego Zdzisława
Szmyda 12 czerwca br., obecni byli też
humaniści, na czele z Michaliną Macyk
z trzeciej klasy gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Haczowie. Zdobyła
drugie miejsce w finale konkursu wiedzy

„O Wielkich Polakach” oraz tytuły laureatek w konkursie kuratoryjnym z historii
oraz wojewódzkim konkursie historycznym „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”. - Z historii najbardziej interesują mnie dwie epoki: średniowiecze i czasy
drugiej wojny światowej. Konkursy, w których brałam udział, odbywały się na bardzo
wysokim poziomie, na przygotowania należało poświęcić sporo czasu, zapoznać się
z obszerną literaturą. Za największy sukces
uznaję pierwsze miejsce w konkursie kuratoryjnym z historii - stwierdziła Michalina
Macyk z Gimnazjum przy SP w Haczowie,
posiadająca ponadto zainteresowania muzyczne (śpiewa w chórze), sportowe (gra
w piłkę ręczną), a także radzi sobie bezproblemowo z przedmiotami ścisłymi.
Podsumowując, nagrody Starosty
Brzozowskiego dla najzdolniejszej młodzieży z powiatu otrzymali następujący
uczniowie: Bartosz Buczek - trzecia klasa
Gimnazjum przy SP Nr 1 w Domaradzu,

Dominika Cierpiak - trzecia klasa Gimnazjum przy SP w Dydni, Michalina Macyk
- trzecia klasa Gimnazjum przy SP w Haczowie, Dawid Jajko - SP w Orzechówce,
Maja Błachut - SP Nr 2 w Izdebkach, Piotr
Żak - I LO w Brzozowie, Krzysztof Rogoz
- ZSB w Brzozowie, Tomasz Hućko - ZSE
w Brzozowie. Tytuły Absolwentów Roku
i nagrody finansowe w wysokości tysiąca złotych przyznano Katarzynie Folcie
z I LO, Wojciechowi Małkuchowi z ZSE
i Paulinie Rogoz z ZSB. Wyróżnieni,
oprócz osiągnięć w konkursach i olimpiadach, mieli średnią ocen przekraczającą
5,0. - Wyniki, jakie osiągają niektórzy są
rzeczywiście rewelacyjne, na skalę kraju.
Średnia ocen powyżej 5 wymaga dzisiaj
nie tylko zdolności, ale i ciężkiej pracy.
I za to zaangażowanie, za ambicję wszystkim bardzo dziękuję, gratuluję sukcesów
i liczę w przyszłości na kolejne - podsumował Zdzisław Szmyd - Starosta Brzozowski.
Sebastian Czech

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

Zwycięzcami konkursu zostali: I
miejsce – Dominika Nastał (Oddział Przedszkolny w Orzechówce), II miejsce - Iga
Dydek (Przedszkole w Jasienicy Rosielnej),
III miejsce - Lena Kuźnar (Oddział Przedszkolny w Bliznem).
Wyróżnienia otrzymały: Antonina Kędra (PS Nr 1 w Humniskach, Kamelia Opalińska PS w Haczowie), Hubert Szczepek
(OP przy SP Nr 2 w Przysietnicy i Alicja Wolańska – (OP przy
SP w Turzym Polu). Ponadto w konkursie wzięli udział Zuzanna Dudycz - PS Nr 2 w Brzozowie, Natalia Oskwarek – PS Nr
2 w Humniskach, Lena Szczepek – PS w Starej Wsi, Bartłomiej Sąsiadek – PS w Grabownicy, Antonina Skalska - PS Nr
1 w Przysietnicy, Lena Kuźnar - Oddział Przedszkolny przy SP
w Zmiennicy, Sara Żelazko - Oddział Przedszkolny przy SP Nr
2 w Golcowej, Amelia Sura - Oddział Przedszkolny przy SP Nr
2 w Izdebkach, Oliwia Kwolek - PS Nr 1 w Brzozowie, Adam
Kopczyk – PS w Niebocku, Nella Potocka – PS w Trześniowie.
Kolejnym punktem imprezy było ogłoszenie zwycięzców w konkursie plastycznym „Nie pal przy mnie proszę”
i wręczenie wszystkim uczestnikom nagród i dyplomów.
I miejsce zdobyła Julia Bober z SP Nr 2 w Przysietnicy, II miej-

Światowy Dzień bez Tytoniu
Tegoroczne obchody „Światowego Dnia bez Tytoniu” odbyły się
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 29 maja br. Były one połączone z powiatowym podsumowaniem
Szkolnych Programów Antytytoniowych
„Czyste powietrze wokół nas” i „Nie pal
przy mnie proszę”. Impreza rozpoczęła
się powitaniem wszystkich uczestników
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie Zofię Cwynar. W obchodach wzięli udział:
dyrektorzy, nauczyciele wraz z dziećmi
z przedszkoli i szkół podstawowych realizujących programy „Czyste powietrze Zofia Cwynar - Państwowy
wokół nas” oraz „Nie pal przy mnie pro- Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Brzozowie
szę”, a także ich rodzice.
Wyjątkowymi gośćmi imprezy była grypa dzieci z Przedszkola Nr 1 w Brzozowie wraz
z Anną Bober, która przyjęła nasze zaproszenie
na imprezę i przygotowała część artystyczną
związaną tematycznie z obchodami. W skład
grupy artystycznej wchodzili: Julia Czuba,
Aisha Kumar, Szczepan Górniak, Małgorzata
Haduch, Sebastian Kwiatkowski, Jakub Piegdoń, Lena Serwatka, Klaudia Magoń, Malwina
Wolak, Anna Skoczek, Szymon Zaremba, Alicja Dmitrzak i Adam Gazdowicz. Podczas obchodów odbyło się rozstrzygnięcie i ogłoszenie
wyników konkursu plastycznego, ogłoszonego
w ramach realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas” w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych.
6
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sce - Anna Sobota z SP Nr 1 w Przysietnicy III
miejsce - Martyna Sieniawska z SP w Haczowie.
Natomiast wyróżnienia przyznano dla Kacpra Jedynaka z SP Nr 2 w Izdebkach i Mariusza Babireckiego z SP w Orzechówce. Nagrodzono także
Mateusza Pliś z SP w Bliznem, Filipa Banata
z SP w Starej Wsi, Maję Wroniak z SP w Grabownicy, Weronikę Suwałę z SP Nr 2 w Humniskach, Julię Fiedeń z SP w Turzym Polu i Kacpra
Śnieżka z SP w Jasienicy Rosielnej
Impreza zakończyła się wręczaniem przez
PPIS w Brzozowie podziękowań dla małych artystów i drobnych upominków m.in. słodkości,
ufundowanych przez Firmę GRAN-PIK Liwocz
w Brzozowie, za które serdecznie dziękujemy.
6 czerwca br. w Świetlicy PSSE w Brzozowie odbyło się
powiatowe podsumowanie XIII edycji programu „Trzymaj formę”. W spotkaniu wzięli udział: Magdalena Pilawska – Naczelnik
Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Brzozowie, Józef Baran – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Brzozów, Grażyna
Wdowiarz – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół Gminy Haczów, Maria Wrona – Kierownik Referatu Oświaty z Gminy Jasienica Rosielna, Jolanta Bieda - Dyrektor Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Dydnia, Urszula
Pruszyńska-Czaja – Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Nozdrzec i Tomasz Bober – inspektor
ds. promocji, BIP i bezpieczeństwa informatycznego Gminy Domaradz, a także koordynatorzy i młodzież ze szkół podstawowych
biorących udział w programie.
Zaproszenie na imprezę przyjęły także dzieci ze Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Brzozowie wraz z Małgorzatą Zajdel, które przygotowując część artystyczną dotyczącą tematyki progra-

Pamiątkowe zdjęcie z podsumowania XIII edycji programu „Trzymaj Formę”

mowej uświetnili przebieg całej uroczystości. W grupie młodych
artystów znaleźli się: Karolina Musiałek, Natalia Adamczak, Milena Owsiany, Natalia Adamska, Marcel Kędra, Zofia Gut, Alicja
Szuba, Szymon Hanel, Julia Wróbel i Krzysztof Sobaś.
Tegoroczna XIII edycja programu „Trzymaj formę” realizowana była w 29 szkołach podstawowych w naszym powiecie
przez nauczycieli, pedagogów szkolnych przy współpracy rodziców i dyrekcji szkół. Celem programu było zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej
na zdrowie uczniów klas VII szkół podstawowych. W tym roku
program realizowany był w szkołach z wykorzystaniem różnych
form oświatowo-zdrowotnych, m.in.: pogadanek, wykładów,
pokazów, testów sprawnościowych, imprez szkolnych, spotkań
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Trzymaj Formę

z rodzicami, konkursu wiedzy, pokazów zdrowej żywności
połączonych z poczęstunkami, oddziaływań wizualnych
i dystrybucji materiałów. Jedną z form podsumowujących
szkolną, a także powiatową XIII edycję programu był
konkurs plastyczny pod hasłem „Trzymaj formę aktywnie
i zdrowo”, którego ogłoszenie wyników nastąpiło w ramach
ww. imprezy.
Na wstępie wszystkich uczestników imprezy i zaproszonych gości powitała Zofia Cwynar - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie. Kolejnym punktem
imprezy oświatowo-zdrowotnej była inscenizacja, przedstawiona przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Brzozowie. Po występie artystycznym odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, którego zwyciężczynią została
Aleksandra Szałajko ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie. Wyróżnienie otrzymała także Naomi Achirico-Zarzyka ze
Szkoły Podstawowej w Dydni. Nagrody otrzymali również pozostali uczestnicy konkursu.
Fundatorami nagród dla uczestników konkursu i szkolnych
koordynatorów byli: Starosta Brzozowski, Burmistrz Brzozowa,
Wójtowie Gmin oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzozowie. Spotkanie zakończyło się wręczeniem podziękowań i drobnych upominków dla młodych artystów oraz
wspólnym zdjęciem uczestmików imprezy podsumowującej XIII
edycję programu „Trzymaj formę”.
Zofia Cwynar - Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzozowie
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KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W BRZOZOWIE
ul. A. Mickiewicza 1, 36-200 Brzozów
tel. 13 43 411 41, fax 13 43 440 00
e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl
www.straz.brzozow.pl

Bezpiecznie wypoczywaj nad wodą
Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Brzozowie przypominają o potrzebie rozwagi
i ostrożności w korzystaniu z wypoczynku nad
wodą. Pomimo wielu apeli
służb ratowniczych corocznie nad wodą dochodzi do tragicznych zdarzeń, które mają miejsce
w czasie wysokich temperatur. Pobyt nad wodą będzie bardziej bezpieczna,
gdy będziemy przestrzegać zasad umieszczonych
na rysunkach obok.
Zachęcamy również
do zapoznania się z pełnym materiałem informacyjnym zamieszczonym
w dziale „Porady” – „Bezpieczny wypoczynek nad wodą” na oficjalnej stronie Komendy Głównej

Państwowej Straży Pożarnej oraz proponujemy pobranie
przygotowanej broszury z oficjalnej strony Ministerstwa
Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, która realizuje kolejną edycję akcji informacyjno-edukacyjnej
„Bezpieczna Woda”.
Akcja jest skierowana do dzieci i młodzieży
szkolnej i stanowi cenne źródło informacji dla rodziców,
nauczycieli oraz wychowawców. Celem akcji jest promocja bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą
oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku. Adresy
stron internetowych zamieszczono poniżej.
Opracował mł. bryg. Bogdan Biedka na podstawie:

https://www.straz.gov.pl/porady/Bezpieczny_wypoczynek_nad_woda
https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/aktualnosci/2089, Akcja-informacyjno-edukacyjna-Bezpieczna-Woda.html

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

Debata ewaluacyjna w Domaradzu

12 czerwca br. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Domaradzu odbyła
się debata ewaluacyjna. Było to kolejne spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy
o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie
wpływ”. Funkcjonariusze rozmawiali
na temat bezpieczeństwa z mieszkańcami gminy Domaradz. Została ona
zorganizowana pod patronatem Wójta
Gminy Domaradz i Komendanta Po8

wiatowego Policji w Brzozowie. Tematykę dotyczącą cyberprzestępczości zaprezentował mł. asp. Robert Jakiel - asystent
Zespołu do Walki z Przestępczością Gospodarczą Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
Funkcjonariusz w swoim wystąpieniu
zaprezentował najczęstsze i najbardziej
popularne metody działania oszustów. Zaznaczył, na co należy zwracać uwagę przy

zawieraniu transakcji internetowych i jakie należy stosować środki ostrożności przy obsłudze
swojego konta bankowego.
W dalszej części podkom. Anna Karaś
– specjalista Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie poruszyła temat bezpieczeństwa osób
starszych. Tutaj zwrócono uwagę na zachowanie bezwzględnej ostrożności przy kontaktach
z osobami obcymi.
Debata cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Wszyscy z ogromnym zaciekawieniem przysłuchiwali się temu,
co mówili policjanci i bardzo chętnie zadawali
pytania. Na zakończenie uczestnicy wypełnili
anonimowe ankiety, w których mogli wyrazić swoje zdanie na temat odbytego spotkania
i wskazać tematykę, jaka powinna zostać poruszona w kolejnych tego typu spotkaniach na
terenie powiatu brzozowskiego.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za uczestnictwo i aktywny udział w dyskusji.
http://www.powiatbrzozow.pl
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Zderzenie czterech
Uważajmy na upały
Przed nami gorące, wakacyjne dni, w któsamochodów w Humniskach rych temperatury
mogą przekraczać 30 stopni.
24 czerwca br. dyżurny brzozowskiej komendy
otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego
doszło w Humniskach, na drodze wojewódzkiej nr 887,
prowadzącej z Brzozowa do Krosna. Na miejsce zostali
skierowani policjanci. Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że kierujący audi, jadąc z Brzozowa w kierunku Turzego Pola, zatrzymał się na wysokości jednej z posesji
w Humniskach z zamiarem wykonania skrętu w prawo.
Za nim zatrzymał się również kierowca renaulta, ponieważ z drogi, w którą kierowca audi zamierzał wjechać
wyjeżdżało drugie audi. W pewnym momencie w tył renaulta wjechał jadący od strony Brzozowa kierowca mitsubishi pajero, co spowodowało przesuniecie renaulta na
stojące przed nim audi, które z kolei uderzyło w wyjeżdżające z drogi bocznej audi.
Wskutek zderzenia się czterech pojazdów trzy osoby odniosły obrażenia. Pasażerowie renault, w tym dwoje
dzieci zostali przewiezieni do szpitala. Funkcjonariusze
sprawdzili trzeźwość kierujących. Wszyscy byli trzeźwi.
Droga na tym odcinku była całkowicie zablokowana.
Funkcjonariusze kierowali na objazdy.
Policjanci wykonali oględziny miejsca zdarzenia
i sporządzili dokumentację fotograficzną. Wykonane
czynności pomogą teraz w ustaleniu przyczyn i okoliczności tego zdarzenia.

Wysokie temperatury w połączeniu z brakiem
rozsądku i wyobraźni są bardzo niebezpieczne. Policjanci apelują, aby nie pozostawiać
w samochodzie, nawet na chwilę, dzieci
i zwierząt. Wybierając się w takie upały w podróż samochodem zadbajmy
o bezpieczeństwo nasze i naszych najbliższych.
Policjanci przypominają, że wysokie temperatury mogą stanowić
śmiertelne zagrożenie. Upały są szczególnie niebezpieczne dla dzieci
i osób starszych. Nie zapominajmy o tym szczególnie w trakcie podróży.
Przy upałach we wnętrzu pojazdu robi się swego rodzaju szklarnia, w której temperatura jest znacznie wyższa od tej na zewnątrz. Nie doprowadzajmy do takich niebezpiecznych sytuacji. Przez brak rozwagi możemy mieć
na sumieniu czyjeś zdrowie, a nawet życie. Policja apeluje szczególnie do
osób dorosłych. Nawet jeśli wydaje się nam, że załatwienie jakiejś sprawy
zajmie chwilę, nie zostawiajmy swoich dzieci samych. Taka troska powinna dotyczyć także zwierząt. Pozostawienie psa w wysokiej temperaturze
w aucie to znęcanie się nad zwierzęciem, za które zgodnie z ustawą
o ochronie praw zwierząt grozi nawet do 2 lat więzienia.
Nie bądźmy obojętni. Gdy zauważymy, że jakaś osoba czy zwierzę znajduje się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu poinformujmy
o wszystkim policję dzwoniąc pod numer tel. alarmowego 112.
Gdy planujemy podróż samochodem, w tak wysokich temperaturach, pamiętajmy aby wywietrzyć auto, zaopatrzyć się w zapas wody. Gdy
czujemy, że nasza koncentracja spada, lub robi nam się słabo, zatrzymajmy się, wysiądźmy z samochodu, odpocznijmy kilka minut w cieniu.
Oficer prasowy KPP w Brzozowie
st. asp. Monika Dereń

POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów
tel. 13 43 421 37, 13 43 421 49, fax 13 43 421 48

Komunikacja niewerbalna
podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Komunikacja niewerbalna jest istotnym elementem oceny naszej kandydatury
podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Nie ulega
wątpliwości, że pierwsze sekundy decydują o tym, jakie wrażenie zrobi kandydat na
swoim rozmówcy. Większość osób przypisuje szczególną rolę pierwszemu wrażeniu.
Wskazuje ona, w jakim stopniu zachowanie,
przeżywanie, porozumiewanie się człowieka
pozostaje w zgodzie z jego wartościami, wypowiadanymi poglądami itp. Niektórzy uwae-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

żają, że niewerbalne aspekty zachowania są
ważniejsze, w odbiorze i ocenie, niż to co
rzeczywiście mówimy. Dlatego nie jest aż
tak ważne, co mówimy, ale to w jaki sposób
to mówimy. Na wynik rozmowy kwalifikacyjnej ma wpływ w dużej mierze język ciała
oraz pozostałe niewerbalne aspekty zachowania. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej
mowa ciała może zmienić efekt odbioru
naszej kandydatury. Gesty kandydata starającego się o pracę mogą przeczyć słowom.

Osoba rekrutująca będzie miała jednak tendencję do uwierzenia temu co
widzi, a nie temu co słyszy.
Jednym z elementów najważniejszych naszej mowy ciała są:
Powitanie – ważne, aby na rozmowę
kwalifikacyjną przyjść trochę wcześniej. Jeżeli zdarzyłoby się coś uniemożliwiającego przybycie na spotkanie warto zadzwonić i uprzedzić
pracodawcę. Wówczas nie stracimy
szansy i sprawimy wrażenie osoby solidnej. Każde spotkanie rozpoczyna się
zwykle od podania ręki, którą zawsze
powinien pierwszy wyciągnąć pracodawca. Należy wtedy odwzajemnić
uścisk pamiętając, aby nie był zbyt
silny ani zbyt delikatny. Na spotkaniu
o pracę z osobą rekrutującą powinniśmy przywitać się pewnym uściskiem
dłoni. Natomiast w trakcie zadawania
pytań należy pamiętać aby unikać gestu
zamknięcia. Jeśli nie wiemy co zrobić
z rękami najlepiej je trzymać w jednym
miejscu w pozycji otwartej.
Postawa - dobrze jest prezentować
taką postawę, aby nasze plecy były wy9
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prostowane, naturalne ułożenie nóg i rąk,
spokojny opanowany oddech. Powinniśmy
demonstrować pozycję zrelaksowaną, naturalną i aktywną. Kiedy siedzimy na krześle, również powinno to wyglądać naturalnie, trzeba usiąść wygodnie i pewnie, ale
nie na brzegu. Powinniśmy odwracać się
do osoby, która do nas mówi, pochylenie
się w jej kierunku jest naturalnym sygnałem zainteresowania.
Kontakt wzrokowy - powinniśmy utrzymywać kontakt wzrokowy z rekruterem.
Brak tego kontaktu może budzić w osobie
decydującej o przyjęciu do pracy przekonanie, że chcemy coś ukryć. Dobry, natu-

ralny kontakt wzrokowy sygnalizuje
otwartość i uczciwość. Szczególnie powinniśmy unikać takich sytuacji, w których wpatrujemy się w jeden punkt na
podłodze i odpowiadając na ważne pytania nie patrzymy na naszego rozmówcę. Taka postawa będzie odebrana jako
brak pewności siebie, duża nieśmiałość
i zawstydzenie. Należy przy tym jednocześnie pamiętać, żeby nie wpatrywać
się w rekrutera przez cały czas, bo to
powoduje dyskomfort. Spojrzenia powinny być kilkosekundowe, naturalne,
niewymuszone. Poprzez sympatyczne
spojrzenie wyrażamy swoje pozytywne

nastawienie i zainteresowanie rozmową. Dobre wrażenie sprawia również uśmiech – najlepiej, żeby był szczery i delikatny.
Komunikacja niewerbalna stanowi
ważny element prezentacji własnej kandydatury. Nie powinniśmy jej więc w żadnym wypadku lekceważyć, bo jest ważnym, jeśli nie
najważniejszym aspektem naszej wiarygodności. Sposób wypowiadania się, intonacja
głosu i akcent pozwalają odczytać czy wypowiedź jest przyjazna i życzliwa.
					
Maria Pelc
Doradca zawodowy PUP w Brzozowie

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BRZOZOWIE

ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel. 13 43 410 53

Przemoc rówieśnicza – jak jej zapobiegać?
Problem przemocy otacza nas
i nasze dzieci zewsząd - w szkole,
w domu, czy na podwórku. Codziennie
jesteśmy świadkami scen przemocy
w telewizji. Prawie każdego dnia w
wiadomościach słyszymy o różnego
rodzaju przestępstwach, czy tragicznych wydarzeniach z użyciem siły,
które mają na celu skrzywdzenie drugiej osoby. Współcześnie największym
medium, które zdominowało życie
młodych ludzi jest Internet - ogromne dobrodziejstwo naszych czasów, ale i niebezpieczeństwo. Jest wirtualnym światem
gdzie obok wartościowych treści spotykamy drastyczne obrazy i agresywnych użytkowników. Zastanówmy się, co jest przyczyną zachowań agresywnych naszych
dzieci, jakie są ich skutki, jakie są sposoby
reagowania na nie i jak możemy im pomóc
w budowaniu prawidłowych relacji rówieśniczych.
Pojęcie „przemocy rówieśniczej”
oznacza działanie zamierzone, powodujące odczuwanie cierpienia, upokorzenia,
naruszające dobra osobiste ofiary - dziecka. Relację „sprawca” - „ofiara”, cechuje
nierównowaga sił. Uczeń atakujący jest
silniejszy ﬁzycznie, psychicznie lub zajmuje wyższą pozycję w hierarchii społecznej. Możemy wyróżnić przemoc: fizyczną
– bicie, kopanie; słowną - dokuczanie, obrażanie; relacyjną – wykluczenie z grupy;
materialną - wymuszanie; cyberprzemoc
– prześladowanie, dokuczanie za pomocą
telefonu, czy Internetu oraz zmuszanie do
niechcianych przez ofiarę zachowań.
Przyczynami przemocy wśród dzieci
i młodzieży są niewłaściwe relacje oraz zły
sposób komunikacji między uczniami, mię10

dzy nauczycielami i uczniami, między
dziećmi i rodzicami. Bagatelizowanie
zachowań agresywnych, czy brak reakcji świadków przemocy, kolegi, rodziców, czy nauczycieli nasila to zjawisko.
Sprawcami przemocy bezpośredniej są
na ogół osoby, które ofiara zna. Inaczej
może być w przypadku przemocy w cyberprzestrzeni. Krzywdzące materiały
umieszczane w sieci mogą dotrzeć nie
tylko do znajomych osoby pokrzywdzonej, ale także do zupełnie obcych. Przekonanie o anonimowości w Internecie,
może sprzyjać powiększaniu się grona
sprawców. Przez „polubienie”, przesłanie, czy udostępnienie materiałów, które
są krzywdzące dla nieznanej im osoby,
stają się sprawcami cyberprzemocy.
Dlatego ważna jest wiedza na temat
zjawiska przemocy rówieśniczej i umiejętność rozpoznawania takich sytuacji.
W niektórych przypadkach już sama
znajomość tego zjawiska, może pomóc
jego ofiarom, czy świadkom ujawnić
przemoc i szukać wsparcia.
Dziecko, które jest ofiarą przemocy może doświadczać bardzo silnych,
a zarazem trudnych emocji. Może towarzyszyć mu strach, złość, rozpacz, czy

bezradność. To te emocje sprawiają, że Ci nie
reagują. Działając wspólnie, czy grupą możemy pomóc przezwyciężyć własne obawy
i skutecznie wesprzeć ofiarę. Warto zaznaczyć, że każda osoba, która wie o przemocy
wobec swojego kolegi i nie reaguje, daje na
nią ciche przyzwolenie. Często odczytywane
przez bezpośrednich sprawców, jako zachęta do dalszych przemocowych zachowań,
a przez ofiary – jako zgoda ogółu na takie
traktowanie. Powodów niereagowania może
być naprawdę wiele, ale otwarte poproszenie
o pomoc może sprawić, że świadkowie zauważą trudną sytuację, w jakiej znalazł się ich
rówieśnik i zrozumieją, że dana osoba potrzebuje pomocy.
Takie zjawiska psychologia opisuje
terminem: „efekt kuli śnieżnej”. Wyobraźmy
sobie śnieżkę, która zaczyna staczać się z górki. Na początku toczy się wolno, stopniowo
powiększa się i kręci coraz szybciej. Toczy
się poza kontrolą, nikt nie wie, w którą stronę
zboczy; czy, gdzie i kiedy się zatrzyma.
Tak samo może być z przemocą rówieśniczą. Bardzo łatwo doprowadzić do sytuacji,
w której nikt nie będzie miał nad nią kontroli.
Często, tzw. „głupie żarty”, „przedrzeźnianie
kogoś”, czy „dobra zabawa”, może sprawić,
że kolega poczuje się kimś gorszym, czy nieważnym. Czasem takie zachowania mogą
przerodzić się w sytuację naruszenia prawa
i być niebezpieczne w skutkach.
Dlatego ważne abyśmy my, rodzice
wpajali naszym dzieciom zasady prawidłowej
komunikacji z druga osobą i sprzyjali nawiązywaniu kontaktów z zachowaniem zasad
szacunku i bezpieczeństwa.
Beata Wojtowicz
– pedagog PP-P w Brzozowie
http://www.powiatbrzozow.pl
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Wycieczka turystyczno–wypoczynkowa nad morze
Wycieczka, czyli przeniesienie zajęć
dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych poza ławkę szkolną, w inne, atrakcyjne pod wieloma względami miejsce, to
doskonały sposób na kształtowanie umysłu, charakteru i osobowości wychowanka
zwłaszcza niepełnosprawnego, mającego
problemy z funkcjonowaniem w środowisku
społecznym.
Nauka, w bezpośrednim kontakcie
z otaczającą ucznia rzeczywistością sprzyja
twórczemu myśleniu i działaniu. Obcowanie
wychowanków z przyrodą, poznanie jej praw
oraz świadomość zagrożeń dla środowiska
dają szanse na kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody, określonych wartości
i postaw prozdrowotnych. Z kolei aktywny
wypoczynek na świeżym powietrzu, wspólne bycie ze sobą i przeżywane radości to
najlepszy sposób na zintegrowanie zespołu
uczniowskiego.

w Starej Wsi, którzy są równocześnie uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Brzozowie. W wyjeździe
uczestniczyli: Justyna Socha, Natalia Stęchły, Michał Ziobro, Patryk Sanocki, Magdalena Sowa,
Malwina Gonerska. Opiekunami
i organizatorami wycieczki były
Barbara Gazdowicz - nauczyciel
SOSW w Brzozowie i Siostra Jolanta Masternak - pracownik DPS
dla Dzieci w Starej Wsi.
Pierwszą
miejscowością
nadmorską, gdzie się zatrzymaliśmy był Kamień Pomorski, który zauroczył nas swoim pięknem
– Zatoką Kamieńską – portem dla żaglówek, drewnianym pomostem, miejscem
dla łabędzi i innych ptaków oraz nenufarów. Zwiedziliśmy starą gotycką katedrę

Dzięki zebraniu środków finansowych, własnego transportu, a także mając
na uwadze korzyści płynące z niekonwencjonalnego sposobu nauczania, jakim jest
wycieczka powstał pomysł na wyjazd nad
morze, który odbył się w dniach 2 - 8 czerwca br. do miejscowości Niechorze (województwo zachodnio-pomorskie). Program
przeznaczony był do realizacji dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
i ze sprzężeniami. W pięciodniowym pobycie nad morzem wzięli udział wychowankowie z Domu Pomocy Społecznej Dla Dzieci

i znajdujący się tu wirydarz – zieleniec
otoczony krużgankami.
Naszą miejscowością docelową
było Niechorze, gdzie zakwaterowanie
i wyżywienie zapewniły nam siostry służebniczki, które prowadzą Dom Rekolekcyjno – Wypoczynkowy znajdujący
się w odległości około 70 metrów do
morza.
W ciągu całego pobytu udało nam
się zwiedzić Niechorze i okoliczne miejscowości. Spacerowaliśmy pięknymi,
piaszczystymi plażami, znajdującymi
się nad Morzem Bałtyckim. Mimo po-

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

czątkowego strachu przed wodą i gorącym
piaskiem, plażowanie i kąpiel w morzu
okazały się dla uczestników wycieczki
największą frajdą. Wszyscy codziennie
czekali z niecierpliwością na okazję, żeby
odpocząć i zrelaksować się przy kojącym
szumie wody. Zachwycaliśmy się pięknymi zachodami słońca i nalotami mew.
W Niechorzu skorzystaliśmy z licznych atrakcji. Zwiedziliśmy między innymi: latarnię morską, Motylarnię, Park
Miniatur Latarni Morskich, Muzeum Figur
Woskowych, kościół i okoliczne kapliczki.
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Odwiedziliśmy także okoliczne
miejscowości tj. Pobierowo, Trzęsacz, Rewal i Pogorzelicę. Nasi wychowankowie wzięli również udział
w wycieczce do Kołobrzegu, gdzie
odbyliśmy rejs statkiem SANTA MARIA, spacer wzdłuż wybrzeża, na
molo i po głównym deptaku miasta.
Na zakończenie wyjazdu wszyscy uczestnicy otrzymali bogate upominki i koszulki sportowe firmy 4f.
Przez cały czas pobytu nad morzem

towarzyszyła nam piękna pogoda,
sprzyjająca spacerom i plażowaniu.
Cała grupa była bardzo zdyscyplinowana i zadowolona, wszyscy dobrze
się czuli i spokojnie znieśli podróż.
Codzienne kąpiele słoneczne oraz kąpiele w morzu bardzo dobrze wpłynęły na samopoczucie wychowanków.
Pozwoliły choć na chwilę zapomnieć
o ich problemach emocjonalnych
i zdrowotnych. Dla wielu z nich był
to pierwszy wyjazd w życiu na tego

rodzaju wypoczynek. Wycieczka ta na długo zapadnie w pamięci wychowankom, a piękne zdjęcia będą
przypominały chwile miłego wypoczynku, połączonego ze zwiedzaniem nadmorskich okolic.
Dzięki wsparciu finansowemu firmy NESTLE,
Barbary Kozak - Dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie oraz wsparciu duchowemu otrzymanemu ze strony siostry Edyty Wójtowicz - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
dla Dzieci w Starej Wsi - niepełnosprawni wychowankowie mogli przeżywać swoją piękną i słoneczną przygodę nad morzem pełną niespodzianek. Nasz
wyjazd mógł odbyć się także dzięki nowemu busowi
szkolnemu SOSW, którym poruszaliśmy się bezpiecznie z naszym kierowcą panem Piotrem Lenartem, za co bardzo mu dziękujemy.
Wycieczka była wielkim wyzwaniem, ale udało się zrealizować cel i sprawić wielką radość oraz
frajdę chociaż małej grupie wychowanków DPS dla
dzieci, które potrzebują całodobowej opieki i codziennego towarzyszenia oraz pomocy w pokonywaniu trudności życiowych.
Uczestnicy i opiekunowie wycieczki nad morze do Niechorza serdecznie dziękują wszystkim
sponsorom i ofiarodawcom oraz tym którzy, wsparli
nas dobrym słowem.
Barbara Gazdowicz i s. Jolanta Masternak

Piknik Rodzinny w SOSW
Tegoroczny Piknik Rodzinny
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im bł. Ks. B. Markiewicza
w Brzozowie odbył się 6 czerwca.
Zorganizowany został na placu
szkolnym oraz w pomieszczeniach szkolnych. Wzięło w nim udział ponad 200
osób. Piknik adresowany był do uczniów,
ich rodziców i rodzin, przyjaciół ośrodka
oraz zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie Henryk Kozik, Proboszcz Parafii Brzozów ks. Prałat
Franciszek Goch, Sekretarz Powiatu Ewa
Tabisz, Dyrektor Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
Piotr Tasz.
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Piknik rozpoczęła Dyrektor SOSW
w Brzozowie Barbara Kozak, witając
wszystkich zebranych, składając dzieciom
i rodzicom życzenia pięknych wspólnie
spędzonych chwil. Na część artystyczną
pikniku składały się występy wokalne naszych uczennic oraz pokazy grup tanecznych Brzozowskiego Domu Kultury „Tam
i Tu” oraz „Tam i tu mini” pod przewodnictwem Agnieszki Wójcik-Gdula. Podczas pikniku miały miejsce również gry
i zabawy sportowo-rekreacyjne, w których
wzięły udział dzieci oraz całe rodziny. Dla
wszystkich, którzy przybyli na piknik,
były pyszne kiełbaski z grilla, sałatki i napoje. Słodkie wypieki, ciasta i ciasteczka

zostały przygotowane przez uczniów naszego ośrodka. Ostatni element tegorocznego
pikniku stanowiła zabawa taneczna, na której
świetnie bawili się wszyscy uczestnicy.
Piknik był bardzo udany i przyniósł
wiele radości dzieciom oraz ich rodzinom,
a szczęście i uśmiech na ich twarzach były
najważniejsze.
Dorota Surmacz

http://www.powiatbrzozow.pl
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Służą z oddaniem drugiemu człowiekowi
P
ielęgniarki i położne stanowią najliczniejszą grupę zawodową w służbie
zdrowia. Wykonują szczególną profesję
zaufania publicznego. Towarzyszą pacjentom w zdrowiu, chorobie i cierpieniu. Zawsze są gotowe nieść pomoc, wysłuchać,
dodać otuchy nawet w najtrudniejszych
chwilach życia. Jest to zawód bardzo trudny i odpowiedzialny, do którego trzeba
mieć powołanie.

zdrowia, ich ciężkiej pracy w służbie
pacjentowi. Jak powiedział Albert
Einstein „To co robimy dla siebie,
umiera razem z nami, to co robimy
dla innych jest wieczne”. Każdy
dzień naszej pracy jest inny, uczy pokory i refleksji nad tym co jest ważne - zrozumieć własne powołanie
– zaakcentowała w trakcie prelekcji
Z. Radwańska.
W tym szczególnym dniu
świętowania życzenia brzozowskim
pielęgniarkom i położnym złożyła
Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz. W imieniu Starosty Brzozowskiego Zdzisława
Szmyda przekazała na ręce Przewodniczącej Zakładowej Organizacji Związkowej
Pielęgniarek i Położnych przy SSPOO
w Brzozowie Zofii Czech list gratulacyjny. - Służba ludziom cierpiącym to misja
i wyzwanie, a nade wszystko ogromna
odpowiedzialność. Jestem przekonany, że
zawód pielęgniarki i położnej wykracza
daleko poza posiadane kwalifikacje i profesjonalizm. Dotyka serca i umysłu potrzebujących, którym niesiecie słowa otuchy
i gesty dobroci. Na ich cierpienie odpowia-

niesie codzienność życzyła pielęgniarkom
i położnym Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie Barbara Błażejowska-Kopiczak, która przekazała również dla pań bukiet róż.
Wiele ciepłych słów, podziękowań do całego środowiska pielęgniarskiego skierował
także Dyrektor Szpitala Specjalistycznego
w Brzozowie Tomasz Kondraciuk.
Na zakończenie uroczystości prowadząca spotkanie Beata Barańska – Oddziałowa Ortopedii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie złożyła
wszystkim koleżankom i kolegom najserdeczniejsze życzenia. - Życzę nam wszystkim w życiu prywatnym radości
i spełnienia. W pracy zaś siły, zapału, mądrości, satysfakcji z realizoCiepłe słowa oraz podziękowania misji zawodowej, uznania ze
wania za profesjonalną służbę, odstrony przełożonych, dobrych relacji
danie i otwarte serce dla drugiego
z kolegami, wspólnego osiągania
człowieka skierowano pod adresem
założonych celów i tak jak nasza siobrzozowskiego środowiska pielęstra bł. Hanna Chrzanowska byśmy
gniarskiego podczas uroczystości
byli „sumieniem polskiego pielę11 czerwca. Obchody z okazji Mięgniarstwa” oraz wzorem, jak służyć
dzynarodowego Dnia Pielęgniarki
Chrystusowi w bliźnich” – powiei Położnej w Szpitalu Specjalistyczdziała B. Barańska.
nym w Brzozowie rozpoczęła msza
Ponadto w obchodach brzoBarbara Błażejowska-Kopiczak zowskich Międzynarodowego Dnia
święta sprawowana przez Diecezjal- Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz
nego Duszpasterza Służby Zdrowia ks. dacie życzliwością i wrażliwością. Dzie- Pielęgniarki i Położnej wzięli udział m.in.:
Prałata Kazimierza Gadzałę i Kapelana licie z pacjentami radość narodzin, trudy Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
Szpitala ks. Stanisława Waltera. Oprawę choroby i jesteście obok w ostatniej chwili Piotr Organ, Kierownik Działu Zatrudmszy św. ubogaciła szpitalna schola, która pożegnania z bliskimi. Co ważne, Waszą nienia i Kadr Bogdan Szerszeń oraz pielępięknym śpiewem wprowadziła w liturgię pomoc odczuwają nie tylko pacjenci, ale gniarki i położne Szpitala Specjalistycznei stworzyła niepowtarzalny klimat uroczy- też ich rodziny. Towarzyszycie nam w naj- go w Brzozowie.
Anna Kałamucka
stości.
ważniejszych momentach życia. Dziś dzięPodczas drugiej części okoliczno- kuję Wam za tę piękną posługę i zaangaściowego spotkania wykład dotyczący żowanie. W imieniu władz samorządowych
„Pielęgniarstwa wczoraj i dziś” wygłosiła powiatu brzozowskiego życzę Państwu sił
Naczelna Pielęgniarka Szpitala Specjali- i wytrwałości tak potrzebnych w pracy
stycznego w Brzozowie Zenona Radwań- z ludźmi cierpiącymi. Niechaj kolejne lata
ska. W swoim wystąpieniu przybliżyła pracy przynoszą ludzką życzliwość i uznazebranym historię pielęgniarstwa, które nie pacjentów. Pragnę przekazać też żyzanim stało się zawodem przeszło długą czenia wszelkiej pomyślności, sprostania
drogę kształcenia i rozwoju różnych form wyzwaniom, jakie niesie codzienność oraz
opieki nad chorymi. - Międzynarodowy pogody ducha i radości – napisał w okoDzień Pielęgniarki i Położnej skłania do licznościowym liście Starosta. Z. Szmyd.
refleksji nad sytuacją pielęgniarek i poPomyślności w dalszej pracy zawołożnych w aktualnym systemie ochrony dowej oraz sprostaniu wyzwaniom, jakie
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl
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Smacznie, aromatycznie i zdrowo
„Festiwal Smaków Ziemi Brzozow- wa, Domaradza, Baryczy, Przyskiej” zorganizowany w Jasienicy Rosiel- sietnicy, Grabownicy Starzeńnej stał się okazją do zaprezentowania skiej, Huty Poręby, Bliznego,
potraw, które znajdą się w książce „Smak, Woli Jasienickiej i Jasienicy
aromat i zdrowie – potrawy Ziemi Brzo- Rosielnej. Zaproponowane pozowskiej” przygotowywanej przez miej- trawy zostały podzielone na trzy
scowe Stowarzyszenie Kobiet „Gosposia- kategorie: danie zimne, danie
da”. Wydawnictwo ukaże się jesienią tego gorące i deser. Wśród nich znajroku.
dą się najsmaczniejsze potrawy
- Stowarzyszenie Kobiet „Gospo- tradycyjne Ziemi Brzozowsiada” z Jasienicy Rosielnej postanowiło skiej – aromatyczne i zdrowe.
wydać publikację z przepisami na najsmaczniejsze potrawy. Do współpracy
zaprosiłyśmy panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu brzozowskiego.
Dzięki dofinansowaniu ze Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” stało się to możliwe i jesteśmy
w trakcie realizacji tego niezwykle ważnego dla nas przedsięwzięcia. Wydanie
książki to nasze marzenie od wielu już lat.
Próbowałyśmy kilka razy
pozyskać na ten cel dofinansowanie, ale zawsze byłyśmy
na liście rezerwowej. Teraz
w końcu się udało i książka
Nie zabraknie m.in. gołąbków
jest praktycznie na wyciąz grzybami, rolady serowej,
gnięcie ręki. Ogromnie się
pesta z czosnku niedźwiedziego,
cieszymy, że już na jesieni
grzybów w sosie pomidorowym,
tego roku, nasze marzenie się
królika w sosie z owoców lasu,
ziści. Chciałabym tutaj też posałatki ze słonecznikiem, jajek
dziękować pani Justynie Koprzepiórczych w białej kiełbaperze, panu Tomaszowi Bartsie czy też chrustu drożdżowego
Justyna Kopera
nickiemu za wszelką pomoc
i amoniaczków.
i wsparcie oraz przede wszystkim paniom
W czasie festiwalu głos zabrała
z kół naszego powiatu, które odpowiedzia- również Urszula Brzuszek – Wójt Gminy
ły na nasze zaproszenie i przygotowały tak Jasienica Rosielna, która pogratulowała
wiele przepysznych potraw – mówiła Józe- przedsięwzięcia, a także podziękowała
fa Szyndlar – Prezes Stowarzyszenia Ko- Stowarzyszeniu za kultywowanie tradycji
biet „Gosposiada” w Jasienicy Rosielnej.
oraz niezwykle efektywną współpracę oraz
W książce znajdą się przepisy przy- wsparcie przy organizacji lokalnych inicjagotowane przez 12 kół z naszego powiatu: tyw. Słowa podziękowania do wszystkich
Witryłowa, Wydrnej, Trześniowa, Wzdo- kół skierowała również Justyna Kopera

Spacer z historią

– Kierownik Biura Stowarzyszenia LGD
„Ziemia Brzozowska”. – Celem przygotowywanej właśnie publikacji jest promocja walorów kulinarnych naszego regionu
oraz zaprezentowanie tradycyjnych potraw
Ziemi Brzozowskiej. Należy tutaj podkreślić, że w przygotowanie tych wszystkich
smakowitych potraw panie zaangażowały
własne środki finansowe. W projekcie zarezerwowana jest jedynie pula na samą publikację. Stąd też, tym bardziej należą się
tutaj wszystkim słowa uznania i wdzięczności – podsumowała Justyna Kopera.
Publikacja zostanie wydana w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Ziemia Brzozowska”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Elżbieta Boroń

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

z mieszkańcami Kamieńca i wydarzeniami, których zamek był
świadkiem.
Ognisko na zamkowym dziedzińcu i pieczone kiełbaski było
zwieńczeniem wyprawy. Inicjatywa była współfinansowana ze
środków Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Bardzo dziękujemy
wszystkim uczestnikom oraz tym, którzy przyczynili się do realizacji pierwszego spaceru z historią ze Stowarzyszeniem Euro-San.
Bogusław Surmacz

Inicjatywa stowarzyszenia Euro-San „Spacer z historią”
jak mówi nazwa to połączenie aktywności fizycznej z lekcją
historii. W sobotę 25 maja, zaklinając deszcz, który padał od
wielu dni, grupa 25 osób w znakomitych humorach pokonała
ścieżkę przyrodniczą Prządki-Zamek Kamieniec.
Dystans około 6 kilometrów, wiodący pomiędzy unikatowymi formami skalnymi zakończony został u bram ruin zamku w Odrzykoniu. Zwiedzanie zamku z przewodnikiem (ruiny,
muzeum, sala tortur), odkryło ciekawych historii związanych
14
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Z truskawką w roli głównej
Degustacja potraw zarówno tych tradycyjnych jak tych, gdzie truskawki miały rolę
wiodącą, konkurs na najpiękniejsze przebranie
truskawkowe oraz wiele innych atrakcji zaoferowano przybyłym na I Święto Truskawki zorganizowane w Niebocku.
Impreza była nowym przedsięwzięciem
wspólnie zorganizowanym przez sołectwo
Niebocko. – Pomysł na festiwal zaproponowany został na jednym ze spotkań pań z naszego
Koła Gospodyń Wiejskich. Z założenia miała to
być impreza plenerowa, która utożsamiano by

z Niebockiem. Produkcja truskawek z naszą
miejscowością kojarzona jest już od co najmniej
kilkudziesięciu lat. Stąd też naturalne wydaje
się, że truskawka powinna być naszym produktem lokalnym promującym Niebocko. Ogromnie
się cieszymy z bardzo dużej frekwencji i zainteresowania naszym świętem. Dla nas jest to motywacja, by już za rok jeszcze bardziej ubogacić
nasz program i zaprosić do nas smakoszy tych
pysznych owoców. Kolejne plany i pomysły już

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

mamy – stwierdził z uśmiechem Maciej
Dżoń – Sołtys Niebocka i współorganizator Święta Truskawki.
W organizację święta włączyły
się wszystkie organizacje i jednostki
działające na terenie Niebocka: Koło
Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka,
Ochotnicza Straż Pożarna, Zespół Szkół,
GOKBPiW w Dydni oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Środowiska Lokalnego Wsi Niebocko. Dzięki
zaangażowaniu tak wielu osób, przybyli

goście mogli skosztować lokalnych, tradycyjnych przysmaków, wziąć udział
w licznych konkursach i turniejach, pooglądać i posłuchać dzieci i młodzieży
występującej na scenie oraz po prostu
miło spędzić czas. Warto dodać, że na
scenie zaprezentowała się m.in. „Młoda
Przepióreczka”, Młodzieżowy Zespół
Pieśni i Tańca „Kalina”, zespół wokalny „Mansarda” czy zespół taneczny
„Stokrotki”. Zwyciężczynią dziecięcego konkursu na najpiękniejsze truskawkowe przebranie została Kamila Dżoń.
Nagrody i wyróżnienia w konkursie
wręczali wspólnie Piotr Uruski – Poseł
na Sejm RP oraz Alicja Pocałuń – Wójt
Gminy Dydnia. Pamiątkowymi upominkami uhonorowano również
panie z gminnych kół gospodyń
wiejskich, które zaangażowały się
w organizację stoisk z lokalnymi
wyrobami. – Niebocko słynie z truskawek. To tutaj już od lat 70. kontraktowane były uprawy truskawek.
Teraz nie ma już małych poletek
z tymi owocami, zostali duzi plantatorzy, którzy doskonale wiedzą
jak wyhodować pyszną truskawkę
i mają zapewniony rynek zbytu.
Nasza truskawka jest produktem
rozpoznawalnym i powinna stanowić bazę do promocji. Francja po-

łudniowa znana jest z lawendy, dlaczego
Niebocko nie może być promowane truskawką? Ogromnie mnie cieszy, że koło
tematu truskawki zmobilizowało się kilka
środowisk. Przygotowanie takiej imprezy to godziny planowania, organizacji,
a potem wdrożenia tego wszystkiego
w życie. Chwała za to tym, którzy się
tego ogromnego trudu podjęli. Jest to
pierwsze święto, ale już widać, że ma
świetny odbiór – jest duża frekwencja
i wszyscy się doskonale bawią. Nie chcę
zdradzać jakie mamy plany, ale na przyszły rok z pewnością rozbudujemy tę formę. Na pewno będzie barwnie, kolorowo
i z rozmachem – podsumowała Wójt Alicja Pocałuń.
Impreza została dofinansowana ze
środków Urzędu Gminy w Dydni oraz
Starostwa Powiatowego w Brzozowie.
Elżbieta Boroń
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Powrót do korzeni

Łącznie ok. 180 osób wyruszyło na nasz rajd. Nie ma też możliwości, by przedszlaki w tegorocznej, już szóstej, edycji sięwzięcie o takim rozmiarze zaplanować
Rajdu Świętojańskiego. Tym razem hasło i wykonać w pojedynkę. Jego organizacja
przewodnie brzmiało „Ścieżką słowiań- nie byłaby możliwa, gdyby nie grupa fantastycznych ludzi z Grupy Dobra Myśl. To
skiej legendy”.
– Tegoroczny rajd tematycznie jest ogromna odpowiedzialność i jestem im
swoistą kontynuacje ubiegłorocznej edy- niezmiernie wdzięczna za trud, serce, chęci
cji, bowiem i tym razem nasz cel można i czas, jaki poświęcają temu, by rajd był zazawrzeć w dwóch słowach – pielęgno- wsze na jak najwyższym poziomie – mówi
wanie polskości. Przed rokiem tematem Aleksandra Haudek – Prezes Grupy Dobra
wiodącym było odzyskanie przez nasz kraj Myśl z Grabownicy Starzeńskiej, organizaniepodległości, a teraz powróciliśmy do tor rajdów świętojańskich.
korzeni, czyli prapoczątków państwa polskiego.
Organizacja VI Rajdu,
największego ze względu na liczbę uczestników, była możliwa, gdyż
pozyskaliśmy na ten cel
środki w ramach konkursu „Herosi przedsiębiorczości”. Naszym konkursowym partnerem była
Spółdzielnia „Grastar”.
Jestem bardzo wdzięczna
panu Dariuszowi Irzykowi - prezesowi spółdziel„Stokrotki” II miejsce w konkursie piosenki turystycznej
ni, że zaproponował nam
wspólne starania o grant.
W tym roku oferta rajdu poszerzoWyrazy wdzięczności kieruję również
w stronę dzieci i dorosłych, którzy przez na została o dodatkową, ok. 10 km trasę
dwa miesiące elektronicznie głosowali na wiodącą z Przysietnicy, przez obie Jakle

Konkurs – dzikie skoki w workach
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do Grabownicy Starzeńskiej. W pięć rajdowych tras wyszło pięć grup, na które złożyli się uczniowie szkół z: Przysietnicy Nr 1
i Nr 2, Niebocka, Górek i Grabownicy Starzeńskiej. Na szlak wyruszyła też nieformalna ekipa z Brzozowa. Temat przewodni
rajdu był omawiany w trakcie wędrówki,
na postojach. Część dzieci miała też okazję
złożyć wizytę pszczelarzowi, gdzie m.in.
obejrzały królową i dowiedziały się ciekawostek o tych owadach. W Małym Skansenie, który był bazą docelową wędrowców, przygotowano tzw. stół słowiański,
na którym znalazły się produkty i gotowe

Słowianki – turniej plemion

potrawy spożywane przez Słowian.
Jak zwykle w czasie rajdu nie zabrakło też zabaw i konkursów. Jednym
z tych kluczowych jest zaprojektowanie plakietki rajdowej. Tym razem
konkursowe jury na wizytówkę rajdu
wybrało plakietkę, którą wykonała
Natalia Kiepura z Grabownicy Starzeńskiej. Tradycyjnie już, dzieci
i młodzież mogły się również zmierzyć w konkursie krasomówczym,
piosenki turystycznej, dzikim biegu w workach oraz – po raz pierwszy
w tym roku – w Turnieju Plemion. Niespodzianką dla uczestników rajdu był występ
multiinstrumentalisty Łukasza Sabata, który m.in. zaprezentował grę na duduku, instrumencie dętym posiadającym ponad 1500-letnią tradycję.
– Na rajdach można naprawdę fajnie spędzić czas, poznać nowych ludzi oraz zobaczyć miejsca,
w których nigdy się nie było, a których samemu pewno by się nie odwiedziło. Potem zawsze jest ognisko,
konkursy i fajne nagrody do wygrania. Same trasy też nie są trudne,
spokojnie można je przejść – ocenił
Kacper, który na Rajdzie Świętojańskim był już po raz piąty.
Elżbieta Boroń, fot.GDM
http://www.powiatbrzozow.pl
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Porcelanowy jubileusz WTZ w Haczowie
Jubileusz 20-lecia istnienia świętował Warsztat Terapii Zajęciowej w Haczowie. Uroczystość zgromadziła uczestników, ich rodziny oraz osoby związane
i zaprzyjaźnione z placówką.
Świętowanie rozpoczęto uroczystą mszą św. odprawioną w miejscowym
kościele parafialnym, zaś dalsza część
uroczystości miała miejsce w parku przy
Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku. Zebranych tam gości wspólnie powitali
Tomasz Bok – Kierownik WTZ w Haczowie oraz Urszula Madej – Przewodnicząca
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Haczowie. Głos zabrali również goście,
którzy pogratulowali pięknego jubileuszu:
Adam Śnieżek – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Stanisław Jakiel – Wójt Gminy Haczów, Zofia Foryś –

Kierownik PCPR, Zygmunt Błaż – Radny
Rady Powiatu w Brzozowiei były Starosta
Brzozowski oraz Grzegorz Sobota – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Haczowie.
O zaletach uprawiania sportu oraz o tym,
że niepełnosprawność w żaden sposób nie
przeszkadza w jego uprawianiu przekonywali także maratończyk dr Adam Przybysz
oraz narciarz alpejski, paraolimpijczyk Andrzej Szczęsny. Na scenie wystąpili również uczestnicy haczowskiego WTZ działający jako „Teatr na pustkowiu” z krótkim

programem artystycznym.
dejmują działania zmierzające
Ważnym punktem
do zatrudnienia. Wydaje mi
uroczystości był półkisię, że Warsztat znalazł swoje
lometrowy „Bieg zwymiejsce w środowisku. Pomacięzców”. Wzięło w nim
gamy jak możemy i umiemy
udział 31 uczestników
najlepiej. Cieszą nas te wszystz 7 ośrodków, które przykie minione lata, ponieważ
były na jubileusz. W kaprzez ten czas wiele rzeczy się
tegorii kobiet najlepsze
działo, wiele zmieniło i mamy
czasy uzyskały: Kinga
dalsze plany. Na to wszystko
Boczar – WTZ Haczów
pracowało wiele osób przede
(I miejsce), Anna Włomną, a od 5 lat ja również
darska – WTZ Rymanów
staram się kontynuować ten
(II miejsce) i Dominika
kierunek. Każdy dołożył swoGerlach – WTZ Rymają cegiełkę w budowanie tego
nów (III miejsce). W kaco teraz mamy, dzięki czemu
Urszula Madej
tegorii mężczyzn najlepsi
jesteśmy w miejscu, w którym
okazali się: Piotr Posadzki - DPS Nr 2 jesteśmy – mówił Tomasz Bok – Kieroww Krośnie (I miejsce), Grzegorz Półchło- nik WTZ w Haczowie. – Faktycznie wiele
pek – WTZ Rymanów (II miejsce) i Sławo- się zmieniło, nie tylko w świadomości ludzi,
czy też samym funkcjonowaniu warsztatów
i jego oferty. Zmieniają się też nasi uczestnicy. Niestety kilkoro z nich już zmarło,
przyszło też kilkoro nowych. Wydaje mi się
jednak, że wszystko idzie w dobrym kierunku dla niepełnosprawnych. Nie muszą
już teraz siedzieć samotnie w domu. Mogą
z niego wyjść, znaleźć przyjaciół, zdobyć
nowe umiejętności i zawód. Wszystko po to,
by móc kiedyś samodzielnie sobie poradzić
w życiu. Mamy wiele planów, na potrzeby
warsztatów kupiliśmy działkę budowlaną,
ale jest naprawdę ciężko. Marzy nam się,
by powstały tam mieszkania chronione. Na
dole budynku mogłoby się mieścić Dzienmir Liebner – WTZ Krosno (III miejsce). ne Centrum Aktywności, a na górze byłyby
– Warsztaty istnieją już 20 lat. Przez ten właśnie mieszkania. Niestety w naszym kraczas wiele się zmieniło, również w świado- ju nie do końca sprecyzowane są wytyczne
mości ludzi. Staramy się aktywnie współ- dotyczące finansowania tego typu inwestypracować ze środowiskiem lokalnym, wy- cji. Może jednak się uda, może znajdzie się
syłamy naszych uczestników na otwarty jakiś inwestor, który wspomógłby tę inicjarynek pracy i cały czas aktywizujemy ich tywę? Czas pokaże. Na razie cieszymy się
starając się wzbudzić w nich potrzebę sa- z naszego jubileuszu. Nawet nie wiadomo,
morealizacji. Część z nich świetnie sobie kiedy ten czas minął – stwierdziła z uśmieradzi w Zakładach Aktywizacji Zawodowej chem Urszula Madej - Przewodnicząca
zarówno w Krośnie jak i Rymanowie, ale Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
zdarzają się nam też przypadki, że sami po- z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Haczowie.
Do haczowskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej uczęszcza obecnie 45 osób,
mieszkańców trzech powiatów: brzozowskiego, sanockiego i krośnieńskiego. Nabywają one nowe umiejętności w ośmiu
pracowniach: stolarskiej, gospodarstwa
domowego, ceramicznej, rękodzieła artystycznego, plastycznej, wikliniarskiej,
ogólnotechnicznej i ogrodniczej. W placówce opiekę nad uczestnikami roztaczają
terapeuci, instruktor zawodowy, psycholog
i pielęgniarka.
Elżbieta Boroń

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl
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Muzyka łączy pokolenia

Przegląd Chórów Parafialnych w Bliznem
Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: „Muzyka ma ogromne zdolności
wyrażania piękna każdej kultury. Ze swej
natury może sprawić, że zabrzmią wewnętrzne harmonie. Podnosi intensywne
i głębokie emocje, a swoim czarem wywiera ogromny wpływ”. Takich właśnie
wrażeń, zarówno duchowych jak i emocjonalnych dostarczyła muzyka uczestnikom Przeglądu Chórów Parafialnych
w Bliznem, który odbył się 9 czerwca br.
Uroczystość rozpoczęła się mszą
św. w kościele parafialnym pw. NMP Królowej Pełnej Łaski w Bliznem. Następnie
swój repertuar zaprezentowali chórzyści
z Brzozowa, Przysietnicy, Orzechówki
i gospodarze spotkania, członkowie Chóru
„Sonata” z Bliznego. - Pieśń religijna towarzyszy nam wszystkim podczas różnych
uroczystości kościelnych. Rozwinął się
także cały cykl pieśni pielgrzymkowych,
oazowych. Dzisiaj wysłuchamy
pieśni chóralnych. Zawsze jestem
pełen podziwu dla chórów, ponieważ słuchając musimy wyłapać
poszczególne głosy. Jest to sztuka, żeby w tak dużej grupie osób,
każdy zaśpiewał w dobrej tonacji,
barwie i aby to ładnie brzmiało
w całości. Wymaga to dużej pracy
i poświęcenia czasu. Dlatego podziwiamy was drodzy chórzyści, że

spotykacie się chętnie, aby ćwiczyć, by później pokazać to piękno
muzyki czy śpiewu kościelnego –
podkreślił Proboszcz Parafii w Bliznem ks. Marek Grzebień witając
uczestników przeglądu.
Inicjatorem i pomysłodawcą organizowania koncertów
w Bliznem, które wpisały się już
na stałe w kalendarz parafialny
Zdzisław Szmyd
jest Prezes Chóru Sonata Janusz
ks. Marek Grzebień - Proboszcz
- Starosta Brzozowski
Parafii w Bliznem
Data. – Naszym celem jest integrowanie różnych środowisk. Śpiew
niedziela kończyła okres liturgiczny
jednoczy i buduje parafialne wspólnoty, szcze- świąt wielkanocnych stąd Przegląd
gólnie wśród młodych. Poprzez organizację Chórów Parafialnych w Bliznem obfitoprzeglądów chcemy nawiązać współpracę po- wał w pieśni o tematyce wielkanocnej.
między chórami, która układa nam się bardzo - W ciągu roku jest bardzo mało takich
dobrze. Podczas takich występów spędzamy przeglądów chórów. Jeśli już takie są
mile i przyjemnie czas. Dzielimy się swoimi organizowane, to wyśpiewywane są
umiejętnościami i wymieniamy drogocennymi wtedy zwykle kolędy, pieśni maryjne lub
wskazówkami – powiedział J. Data. Miniona pasyjne. W tym roku tak się poskładało,
że dzisiaj obchodzimy Uroczystość
Zesłania Ducha Świętego dlatego
i repertuar przeglądu dotyczył
Świąt Wielkiej Nocy – dodał Prezes
J. Data.
Na zakończenie uroczystości
wszystkie chóry wspólnie wykonały hymn Gaude Mater Polonia.
Publiczność dziękując artystom,
za trud przygotowań i poświęcony czas, a także za serce włożone
Chór parafialny z Brzozowa

Chór parafialny z Orzechówki
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Chór parafialny z Przysietnicy
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w śpiew nagrodziła wykonawców
gromkimi brawami.
Patronat honorowy nad
Przeglądem Chórów Parafialnych
objął Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd i Wójt Gminy Jasienica Rosielna Urszula Brzuszek.
Wręczyli oni na ręce dyrygentów
poszczególnych chórów: Damiana Kuligi, Piotra Buczka, Macieja
Kuśnierczyka i Iwony Stryczniewicz pamiątkowe statuetki oraz
dyplomy. - Gratuluję wszystkim
chórzystom, dyrygentom. Dziękuję za to, że jesteście, że macie
pasję i chęć, by jej się poświęcać.
Bez was nie byłoby tak pięknych
opraw uroczystości. Niezmiernie

Chór parafialny „Sonata” z Bliznego

mi miło, że mogłem uczestniczyć w tym przeglądzie i wspólnym przeżywaniu duchowym, a wszystko to na chwałę Bożą.
Św. Augustyn napisał: „Kto śpiewa, dwa razy się modli”.
Czy można dobitniej i precyzyjniej dowartościować wagę
muzyki i śpiewu w kościele? Dbajmy o ten wielki i bogaty
skarbiec, przekazany nam przez poprzednie pokolenia, nie

zatraćmy go – powiedział Starosta
Zdzisław Szmyd.
W uroczystości wzięli także
udział m.in.: Przewodniczący Rady
Powiatu w Brzozowie Henryk Kozik, Przewodniczący Rady Gminy
Jasienica Rosielna Stanisław Pająk, Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Jasienicy Rosielnej Jan
Winarski, a także księża parafii
rzymskokatolickiej w Bliznem,
mieszkańcy oraz zaproszeni goście.
Przegląd Chórów Parafialnych został dofinansowany ze
środków Powiatu Brzozowskiego
i Gminy Jasienica Rosielna.
Anna Kałamucka

Wręczenie pamiątkowych statuetek dla dyrygentów poszczególnych chórów przez Starostę Brzozowskiego, Wójta Gminy Jasienica Rosielna, Prezesa Chóru Sonata

Sukces jasienickich rzeźbiarzy

Rzeźbiarz Jerzy Tubek z Jasienicy
Rosielnej został wyróżniony I miejscem za
rzeźbę „Św. Michał Archanioł” podczas II
Wojewódzkiego Konkursu Rzeźbiarskiego
„Wydobyte z przestrzeni” zorganizowanego
przez Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogowie Małopolskim. Warto dodać, że w konkursie tym Andrzej Kwolek z Jasienicy Rosielnej zdobył IV miejsce za zaprezentowany
zestaw prac, zaś Marta Krupa z Orzechówki
otrzymała wyróżnienie za rzeźbę „Trzy Niewiasty”.
Konkurs skierowany był do nieprofesjonalnych twórców, zarówno tych zrzeszonych jak i tworzących indywidualnie z województwa podkarpackiego. Z terenu gminy
Jasienica Rosielna w konkursie swoje prace
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

pokazało 8 twórców: Jerzy Tubek, Andrzej
Kwolek, Marta Krupa, Bogdan Mrozek,
Piotr Kuśnierczyk, Adam Fiejdasz, Krzysztof Moszczyński i Adam Wolanin. – Ogromnie się cieszymy z sukcesu naszych artystów.
Mimo, że w ich gronie są ludzie wielokrotnie
nagradzani na różnych festiwalach, to jednak nadal pozostają niezwykle skromnymi.
Obserwując ich, zawsze widzę zaskoczenie,
kiedy to ich nazwiska znajdują się w gronie
laureatów. W Głogowie Małopolskim mieli
możliwość nie tylko zaprezentowania swoich prac, ale także skonfrontowania swojego
sposobu widzenia oraz postrzegania świata
z innymi twórcami. Każdy z takich festiwali
to też znakomity sposób na prezentację wykonanych dzieł oraz promocję samych artystów

– mówiła Krystyna Kielar z Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy Rosielnej.
Wszystkie prace konkursowe
zaprezentowane zostały na trwającej
miesiąc wystawie. – Ta nagroda to
pełne zaskoczenie. Rzeźbię amatorsko,
dla własnej przyjemności. To taki mój
sposób ucieczki od codziennej rutyny.
Rzeźba św. Michała Anioła, mimo że
nie jest ogromnych rozmiarów, to jednak pochłonęła mnóstwo czasu. Starałem się ją dopracować w każdym
szczególe i nie ukrywam sprawiło mi
to wiele radości. Moim zdaniem na
konkursie zaprezentowano mnóstwo
bardzo dobrych, ciekawych prac
- wydawało mi się, że nieraz znacznie
lepszych od moich. Bardzo ciekawe
było też samo oglądanie tych niezwykle zróżnicowanych prac. Nam amatorom, obecność na takiej wystawie
daje bardzo wiele. Pozwala spojrzeć
na punkt widzenia innych twórców, na
ich technikę wykonania. Nie uczyliśmy się tego w szkole, sami kształcimy
własne umiejętności. Właśnie ta różnorodność sprawia, że prace poszczególnych artystów są rozpoznawalne
– mówił Jerzy Tubek.
Elżbieta Boroń, fot. Krystyna Kielar

19

Brzozowska Gazeta Powiatowa

Informacje z gmin

Zdrowie – Twoim najwyższym dobrem
W okresie od marca do czerwca 2019
roku słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Brzozowie realizowali projekt z zakresu zdrowia publicznego pt. „Zdrowie - twoim najwyższym dobrem”. W realizacji tego projektu brało
udział 53 słuchaczy. Organem administracji publicznej do którego skierowano ofertę projektu
było Starostwo Powiatowe w Brzozowie. Realizacje zadania rozpoczęto wykładem wygłoszonym przez Panią doktor Janinę Czurczak. Tematem wykładów były choroby reumatologiczne,
miażdżyca, osteoporoza, choroby kręgosłupa
oraz zasady zdrowego żywienia.
5 czerwca br. w ramach ww. projektu
słuchacze UTW udali się na baseny termalne
w Chochołowskich Termach. Kąpiel w wodach
termalnych to nie tylko rozrywka, lecz również

korzyść dla zdrowia. Woda siarkowa i woda solankowo-jodowana korzystnie
wpływa na skórę, układ krwionośny oraz na stawy, a także pomaga w leczeniu
miażdżycy, cukrzycy i problemów reumatycznych. W drodze powrotnej słuchacze
mieli okazję na krótko odwiedzić stolicę Tatr – Zakopane i przez chwilę pospacerować po zakopiańskich Krupówkach.
Słuchacze UTW dziękują Starostwu Powiatowemu w Brzozowie za dofinansowanie projektu.
utw

Piękno Ziemi Podkarpackiej
12 czerwca br. słuchacze UTW
w Brzozowie w ramach zadania pod nazwą
„Piękno Ziemi Podkarpackiej, jego przyrody i zabytków” dofinansowanego przez
Starostwo Powiatowe w Brzozowie uczestniczyli w zwiedzaniu ziemi podkarpackiej.
Pierwszym etapem było zwiedzanie
i zapoznanie się z historią pierwszych
kopalń ropy naftowej na Podkarpaciu
i w okolicy Bóbrki. W otoczeniu przepięknego lasu bobrzeckiego znajdują się XIX
wieczne kopanki, w których można zobaczyć
naturalną ropę naftową czyli czarne złoto.
Spacerując alejkami słuchacze zapoznali się
z unikatowymi urządzeniami związanymi
z przemysłem naftowym, rafineryjnym
i gazowniczym, które pochodzą z XX wieku.
W jednym z budynków, gdzie mieści się
muzeum z pamiątkami z życia i pracy Ignacego Łukasiewicza słuchacze mieli przyjemność obejrzeć nowoczesną multimedialną prezentację o Ignacym Łukasiewiczu.
Następny etap wyjazdu to Żarnowiec. W Żarnowcu w Muzeum Marii Konopnickiej słuchacze zapoznali się z życiem i twórczością poetki a szczególnie
z okresem, w którym poetka zamieszkiwała
w Żarnowcu.
W drodze do Karpackiej Troi słuchacze UTW wstąpili do kościoła w Dębowcu.
Pierwszy zapis dotyczący istnienia kościoła
i Parafii w Dębowcu należącej wówczas do
diecezji krakowskiej pochodzi według Jana
Długosza z roku 1328.Obecna świątynia
jest już czwartą z kolei, ponieważ poprzednie niszczyły pożary. Budowę obecnego
kościoła rozpoczęto po pożarze w 1824 r.,
a trwała ona do roku 1857.
20

Zakończeniem tego wyjazdu była
Karpacka Troja w Trzcinicy, gdzie odbył
się rajd Nordic Walking trasą zieloną. Słuchacze oglądnęli multimedialną prezentację o dziejach miejsca, gdzie obecnie znajduje się Karpacka Troja. W tym miejscu

odkryto ponad 160 tys. zabytków, na które
składają się naczynia, wyroby z ceramiki,
krzemienia i kamienia, kości i rogu, a także brązu i żelaza. Wiele z nich jest zabytkami unikatowymi, uznawanymi za wspaniałe dzieła dawnej sztuki i rzemiosła.
W Trzcinicy odkryto jedną z pierwszych
silnie ufortyfikowanych osad znanych
z terenu Polski, która powstała w początkach epoki brązu, ponad 4000 lat temu. To
także tu odkryto pierwszą w Polsce osadę
zakarpackiej kultury Otomani-Füzesabony
odznaczającej się wyraźnymi wpływami
śródziemnomorskimi, datowaną na okres
1650-1350 p.n.e. Ze względu na rangę
tego odkrycia, chronologię oraz wyraźne
wpływy południowo-europejskie miejsce
to nazwane zostało Karpacką Troją.
Słuchacze UTW w Brzozowie serdecznie dziękują Starostwu Powiatowemu
w Brzozowie za dofinansowanie projektu.
utw

http://www.powiatbrzozow.pl
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„Tropami Bieszczadzkiej Przyrody”

17 maja br. szlakami bieszczadzkich
rezerwatów przyrody odbył się rajd pieszy „Tropami Bieszczadzkiej Przyrody”,
którego organizatorem była Liga Ochrony
Przyrody Oddział w Brzozowie. W projekcie dofinansowanym ze środków powiatu
brzozowskiego uczestniczyli członkowie
szkolnych kół LOP wraz z opiekunami ze
Szkoły Podstawowej w Niebocku i Szkoły Podstawowej w Jabłonce. Byli oni też
współorganizatorami konkursu wiedzy
o bieszczadzkich formach ochrony przyrody.
Na trasach rajdu członkowie Ligi
Ochrony Przyrody mieli okazję poznać
w Rezerwacie „Góra Sobień” osobliwości
świata roślinnego i zwierzęcego, w Rezerwacie „Koziniec” wychodnie zbudowane
z piaskowców i łupków oraz płaty roślinności kserotermicznej. Kolejno w Rezerwacie
„Polanki” uczestnicy rajdu obejrzeli rzadkie chronione owady, płazy i ptaki. Piesze
wędrówki grupa rajdowa zakończyła na

zwiedzaniu ogrodu z wystawą unikatowej
roślinności.
Piesze wędrówki połączone z poznawaniem osobliwości bieszczadzkiej fauny
i flory dostarczyły członkom szkolnych kół LOP niezapomnianych
wrażeń. Na zakończenie odbyło się
podsumowanie rajdu, podczas którego ogłoszono wyniki konkursu organizowanego w szkolnych kołach
LOP. Uczestnictwo w konkursie
wiedzy o bieszczadzkich formach
przyrody wyłoniło 6 zwycięzców
i zmobilizowało tak liczną grupę do
zainteresowania tą formą ochrony
i jej bogactwem.
Laureaci konkursu wiedzy o bieszczadzkich formach ochrony przyrody:
W Szkole Podstawowej w Niebocku
kolejno miejsca zajęli: 1. Sandra Wanic,
2. Oliwia Pawlikowska, 3. Aleksandra

Wianki nad Sanem
23 czerwca br. w Siedliskach odbyła się imprezę plenerową „Wianki nad Sanem”.
Było to wydarzenie kulturalne związane ściśle z tradycją naszych słowiańskich przodków.
Dzięki grupie odtwórstwa historycznego ze Stowarzyszenia Słowian Doliny Wisłoki
„Palana Gera” ze Stobiernej
koło Dębicy mieliśmy okazję
poznać dawne obrzędy i rzemiosła, takie jak: garncarstwo,
odlewnictwo,
łucznictwo
i smaki kuchni słowiańskiej.
Warsztatom towarzyszyły legendarne opowieści
snute przy pieczonych na
ogniu podpłomykach, przy
skrzypiącym kole garncarskim oraz przy wiciu wiane-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Bodniak. Natomiast w Szkole Podstawowej w Jabłonce laureatami zostali: 1. Zuzanna Kulon, 2. Anna Bukład, 3. Adrian
Ćwiąkała.

Zwycięzcom konkursu wręczono dyplomy i nagrody ufundowane przy
wsparciu Starostwa Powiatowego w Brzozowie oraz środków własnych Ligi Ochrony Przyrody.
Barbara Kopczyk

ków czy skwierczących odlewach z cyny.
Pokaz walk wojów słowiańskich zafascynował nie tylko najmłodszych, podobnie
jak nauka strzelania i turniej łuczniczy,
tańce słowiańskie i skoki przez ogień.
Tę żywą lekcję historii zakończyliśmy
barwnym korowodem z pochodniami
i spławieniem wianków w nurcie Sanu.
Zadanie zostało dofinansowane ze
środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach projektu Kultura Interwencje
2019 zrealizowane przez Gminny Ośrodek
Kultury w Nozdrzcu.

Koordynator projektu Beata Piskorek
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Dzień Dziecka w bajkowym klimacie

Niecodzienne atrakcje, świetna zabawa i piękna pogoda przyciągnęły prawdziwe tłumy na brzozowski rynek, gdzie
2 czerwca br. zorganizowany został Bajkowy Dzień Dziecka. Organizatorzy zapewnili tego dnia iście disneyowski klimat wcielając się w bajkowe postaci. Nie
zabrakło księżniczek, wróżek, czy bardzo
wdzięcznych piratów. Patronat honorowy
nad imprezą objęli Burmistrz Brzozowa
Szymon Stapiński i Starosta Brzozowski
Zdzisław Szmyd.

macje scenek z bajek wśród publiczności.
- Wszyscy byliśmy kiedyś dziećmi. Myślę,
że w każdym z nas odrobina tego dziecka pozostała również w życiu dorosłym.
Dlatego jestem przekonana, że dzisiejszy
dzień sprawi wiele radości nie tylko tym
najmniejszym, ale również ich rodzicom.
Mamy przygotowanych wiele atrakcji i dla
wszystkich znajdzie się coś ciekawego – zapewniała jedna z organizatorek Magdalena
Korona. To właśnie dzięki zaangażowaniu i ogromnej pracy organizatorów (Sto-

Było doprawdy kolorowo, rodzinnie
i radośnie. Ratuszowy rynek wypełniały
dźwięki Koncertu Piosenki Bajkowej, który prowadziła Agnieszka Wójcik – Gdula
z Brzozowskiego Domu Kultury. Tłumy
chętnych ustawiały się do kolejki „Strzała Południa”, która oferowała plenerową
przejażdżkę wokół Brzozowa. Nieustannym zainteresowaniem cieszyły się też
darmowe zjeżdżalnie, eurobungee i bańki
mydlane. Niemal wakacyjny klimat zapewniło Bajkowe Kino Plenerowe i ani-

warzyszenie Przestrzeń Twórcza, Grupa
Dobra Myśl z Grabownicy Starzeńskiej,
Brzozowski Dom Kultury oraz brzozowscy społecznicy) inicjatywa ta okazała się
sukcesem.
Chętni mogli zapisać się na warsztaty lizaka czy brzozowskiego grzebienia.
Na najmłodszych czekało też malowane
twarzy, malowanie na tkaninie czy kredą.
W Muzeum Regionalnym zorganizowana
została wystawa „Za siedmioma górami
…” – Bajki braci Grimm. Całości dopeł-
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niały konkursy, zabawy i występy. Nie
zabrakło też różnorakich stoisk. Rady Rodziców ze szkół z terenu gminy Brzozów
przygotowały przepyszne smakołyki. Ponadto swoje stoiska zaprezentowali: Szkoła Języka Angielskiego dla Dzieci „Early
Stage”, Nadleśnictwo Brzozów, Komenda
Powiatowa Policji w Brzozowie, Państwowa Straż Pożarna oraz koła łowieckie powiatu brzozowskiego. Nie sposób wymienić wszystkich atrakcji, jakie tego dnia
czekały na mieszkańców Brzozowa i okolic. – Najbardziej podobał mi się wóz strażacki. Mogłem obejrzeć sobie wszystkie
sprzęty, a nawet wejść na dach samochodu. Fajne były też zjeżdżalnie i trampoliny
– zapewnia siedmioletni Krzyś z Humnisk.
– Miło widzieć brzozowski rynek tętniący
życiem. Na stałe mieszkamy w Krakowie,
ale pochodzimy z okolic Brzozowa i zawsze
z sentymentem patrzymy na zmiany, jakie
tutaj zachodzą. Widać ogrom pracy włożony w dzisiejszą imprezę, a uśmiechy dzieci
mówią same za siebie – podkreślają Anna
i Adam z Krakowa.
Życzenia najmłodszym złożyli Starosta Brzozowski i Burmistrz Brzozowa.
- Nasza obecność dzisiaj jest świadectwem
ogromnej rodzicielskiej miłości, radości
i wdzięczności z faktu posiadania dzieci
i możliwości spędzania z nimi czasu. Drogie dzieci, patrząc dzisiaj na Was, z sentymentem wracam do swoich dziecięcych lat,
które wyglądały trochę inaczej niż dzisiaj.
Przypominam sobie swoje dzieciństwo,
a to wspomnienie budzi we mnie same pozytywne odczucia i skojarzenia. Mam nadzieję kochani, że i Wy po latach będziecie
tak samo ciepło myśleć o tym, co minęło zwrócił się do najmłodszych Starosta Zdzisław Szmyd.

Anna Rzepka

http://www.powiatbrzozow.pl
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TRZEŚNIOWA

Ż

ar lał się z nieba, a Trześniów tętnił życiem, świętując jubileusz sześćsetlecia istnienia. I jak na wieś
ongiś królewską przystało obchody zorganizowano
w stylu iście królewskim. Albowiem 16 czerwca roku
2019 spotkało się kilka pokoleń trześniowiaków, którzy w asyście gości zacnych wspominali dzieje dawne
oraz te bliższe czasom współczesnym. Uroczystości
obecnością swoją zaszczycili między innymi przedstawiciele rodu Sokulskich, ostatnich dzierżawców
majątku ziemskiego w Trześniowie, mieszkających
w tamtejszym dworze od roku 1921 do 1947, przybliżających historię przedwojenną i okupacyjną wsi.
Żywy przekaz o tamtych latach stanowił jedną z największych atrakcji ceremonii. - Pamiętam
dwór współpracujący z mieszkańcami
wsi, współistnieliśmy na zasadzie dobrego sąsiedztwa. Chodziliśmy do jednej
szkoły, utrzymywaliśmy relacje koleżeńskie, dlatego przede wszystkim czułem się
mieszkańcem Trześniowa, a nie wyłącznie
dworu. Duża w tym zasługa nauczycieli,
ponieważ nikt nie dzielił uczniów, wszyscy
byli równi, względem wszystkich stosowano takie same wymagania - wspomina
Jerzy Rokosz, wnuk ostatniego dzierżawcy Trześniowa, Feliksa Sokulskiego.
Dzierżawca wraz z synem Stanisławem,
inżynierem rolnikiem wprowadzali nowoczesne metody gospodarowania, zarówno w zakresie mechanizacji rolnictwa, jak i uprawy roślin, przykładowo

rzepaku, czy buraka pastewnego. - Wybudowano
odpowiednie silosy, gdzie zakiszano nać z buraków
z przeznaczeniem na pożywienie dla hodowlanego
bydła rasy czerwonej polskiej w porze zimowej.
Z tych rozwiązań korzystali również inni gospodarze, włącznie z sołtysem. Jako mały chłopiec uczestniczyłem w roli obserwatora w naradach z udziałem
dziadka, ojca i innych przedstawicieli wsi, kiedy
to przekazywano sobie wiedzę o sposobach, metodach gospodarowania, wyjaśniano różne sprawy
- podkreśla Jerzy Rokosz. Rodzina Sokulskich, to
zubożała szlachta pochodząca z okolic Podola. Feliks Sokulski w czasach pierwszej wojny światowej
wykładał w szkole wojskowej w Wiener Neustadt
w Austrii. Przedstawiciele rodu brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej, dochodząc aż pod Kijów.
Poczucie wspólnoty dworu z mieszkańcami
nasiliło się w czasie niemieckiej okupacji, kiedy to
wzajemne wsparcie okazywało się na wagę przetrwania. - Dziadek z racji doświadczeń zawodowych

za granicą znał bardzo dobrze język niemiecki, co przydawało się podczas drugiej
wojny światowej. Ustanowiono przecież
obowiązkowe dostawy na rzecz Niemców,
zatem swoboda dialogu ułatwiała po prostu życie. Z tego również korzystali mieszkańcy, bo dziadek rozmawiał też w ich
imieniu - zaznacza wnuk ostatniego dzierżawcy Trześniowa. Dwór oraz miejscową
społeczność łączyło ponadto wzajemne
zaufanie, okazywane zwłaszcza w latach
wojny, co podkreśla i jednocześnie potwierdza szczególne więzi dworu z mieszkańcami. - Kiedy front zbliżał się do Trześniowa dziadek rozdał kilkadziesiąt krów
poszczególnym gospodarzom na wsi, bo
w rozproszeniu rosło prawdopodobieństwo
przetrwania zwierząt. Jesienią 1944 roku,
po przesunięciu linii walk w okolice Dukli,
z tych czterdziestu paru krów nie zwrócono tylko dwóch lub trzech. To świadczyło
o solidności i uczciwości mieszkańców
Trześniowa - opisuje ówczesną rzeczywistość Jerzy Rokosz.
W nowej, powojennej, socjalistycznej już rzeczywistości przez kilka lat Jerzy
Rokosz słono płacił za swoje dworskie pochodzenie. - W 1951 roku zdałem maturę
z wynikami całkiem przyzwoitymi, ponieważ na świadectwie miałem cztery stopnie
dobre, a resztę bardzo dobre, ale nie zostałem dopuszczony do egzaminów na studia
wyższe. Wybierałem się na Wydział Budownictwa Wodnego Politechniki Krakowskiej,
jednak otrzymałem pismo treści mniej
więcej następującej: „Decyzją Komisji
Rekrutacyjnej nie dopuszczono obywatela do egzaminów wstępnych”. I wszystko
w temacie - opowiada Jerzy Rokosz. Musiał z tej przyczyny zmodyfikować życiowe plany. Zamiast na studia poszedł do
pracy. Zatrudnienie znalazł przy sortowaniu złomu po byłym niemieckim obozie
koncentracyjnym w Oświęcimiu. Jak sam
mówi, wtedy zmężniał. Ciężka, fizyczna,
sześciotygodniowa praca dała w kość, ale
uodporniła na ból i zmęczenie. Słowem
pokazała co to znaczy prawdziwa harówa, nauczyła szacunku do pracy i zarobionych pieniędzy. - W końcu wyjechałem
na Śląsk, i tam przedstawiciele organizacji
młodzieżowej zapytali, dlaczego nie idę
na studia, skoro zdałem maturę. Wtedy
w Polsce następowała odwilż, rehabilitowano osoby niesłusznie skazywane
w okresie stalinowskim, Władysław Gomułka doszedł do władzy. Przeniosłem się
do Warszawy, gdzie rozpocząłem naukę na
Politechnice Warszawskiej, którą oczywiście ukończyłem, i okazało się, że w stolicy
osiadłem na zawsze, z 12-letnią przerwą
na kontrakt w Afryce Północnej - przybliża
swoją biografię Pan Jerzy.
Pozostał jednak sentyment do dawnych, dziecięcych lat, a z czasem nastąpiły
krótkie powroty do starych miejsc. - Po raz
pierwszy do Trześniowa wróciłem w latach sześćdziesiątych, przyjechaliśmy tutaj
z moją mamą. Pamiętam, że na cmentarzu

odwiedzaliśmy groby naszych bliskich znajomych, między innymi związanych przed laty
z dworem. I kiedy mieliśmy przemieścić się do
dworu, dawnego miejsca zamieszkania, moja
mama stwierdziła, że zmienia plany i nie jedzie. Ponieważ chce zachować w pamięci
dwór zadbany, z pięknym, kolorowym, ukwieconym ogrodem. I faktycznie zrezygnowaliśmy
z dworskich odwiedzin, zapisując na zawsze
obraz z dawnych lat - podsumowuje Jerzy
Rokosz, który wyjeżdżając z Trześniowa
w 1946 roku zakopał w ziemi butelkę ze wspomnieniami na terenie dworu. Podczas prac renowacyjnych odkopano tę informację, a o jej
treści dowiedział się mieszkaniec Trześniowa,

Tadeusz Wójcik - Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego Obchodów 600-lecia Trześniowa

Edward Mróz. - Odnalazł mnie w Warszawie,
spotkaliśmy się, zaprzyjaźniliśmy, i znowu raz
na jakiś czas zacząłem bywać w Trześniowie podsumowuje Jerzy Rokosz.
Wspomniany Edward Mróz, to znany
kolekcjoner cennych pamiątek związanych
z Trześniowem, były wieloletni radny, działacz opozycyjny z lat osiemdziesiątych, wykonawca strażackich hełmów paradnych, członek Komitetu Organizacyjnego Obchodów
Jubileuszu 600-lecia Trześniowa. Z jednej
strony świadek historii, uczestnik I Zjazdu Solidarności w Gdańsku w 1981 roku, na którym
na przewodniczącego wybrano Lecha Wałęsę, a z drugiej posiadający przekazy innych

świadków, z wieków wcześniejszych,
zawartych w licznie zgromadzonych
materiałach źródłowych, całkowicie
unikatowych. - Faktycznie trochę się
tego uzbierało. Nagromadziłem wiele
cennych dokumentów i starodruków,
przypominających o bogatej historii
Trześniowa. Moja swoista kolekcja zawiera między innymi najstarszą księgę
sądową wsi Trześniów z roku 1419,
kroniki szkoły w Trześniowie, założonej
w roku 1888, starodruki z osobistym pismem Świętego Józefa Sebastiana Pelczara, czy wreszcie epitafium - tablicę
nagrobkową Kołłątajów - stwierdza
Edward Mróz. Epitafium znalazło się
w posiadaniu Pana Edwarda w wyjątkowo szczęśliwych okolicznościach.
W lipcu 2000 roku szedł z wnukami
bliźniakami Łukaszem i Mateuszem
na spacer. W tym samym czasie trwała
rozbiórka drewnianego budynku gospodarczego i niwelacja terenu pod budowę
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trześniowie. Wśród gruzów
i różnych przedmiotów zauważył duży
fragment kamiennej płyty z mało czytelnym napisem. - Płytę szybko przeniosłem na swoje podwórze i zacząłem
czyścić z przyklejonych do niej resztek
ziemi i gliny, a po chwili zaniemówiłem
z wrażenia. Na podstawie wyrytych na
tablicy liter wywnioskowałem, że tablica poświęcona była znamienitej rodzi-

nie Kołłątajów, odgrywającej ważną rolę
w historii Polski oraz Trześniowa. Przecież
Rafał Kołłątaj, syn Antoniego i Marianny z Mierzyńskich i brat Hugo Kołłątaja,
pełnił niegdyś funkcję starosty trześniowskiego i dziedzica majątku w Trześniowie.
Powróciłem na teren prac ziemnych i po
kilku godzinach odnalazłem drugi, mniejszy fragment płyty. Przez następne dni szukałem kolejnych elementów, przerzucając
gruz z traktorowych przyczep. Niestety już
bezskutecznie, ale po zestawieniu posiadanych przeze mnie obydwu części upewniłem się, że to płyta epitafijna Kołłątajów,
prawdopodobnie umieszczona kiedyś na
cmentarzu przykościelnym w Trześniowie,
poświęcona Rafałowi, Hugonowi Podkanclerzemu Koronnemu i całej rodzinie wyjaśnia Edward Mróz.
Innym przedstawicielem Trześniowa, odgrywającym ważną rolę w historii
Polski był generał Bronisław Prugar-Ketling. W czasie kampanii wrześniowej
dowodził 11 Karpacką Dywizją Piechoty
w ramach Armii „Karpaty”. Dowodzona
przez niego dywizja wsławiła się rozbiciem
zmotoryzowanego pułku SS „Germania”.
Następnie przedostał się do Francji, gdzie
objął dowództwo nad 2 Dywizją Strzelców
Pieszych. Na jej czele uczestniczył w kampanii francuskiej 1940 roku.
Jako się na wstępie rzekło, podczas
uroczystości historię przeplatano ze współczesnością. A z tej ziemia trześniowska
może być równie dumna. Wszak reprezentowana jest przez osoby pokoleniowo
związane z Trześniowem i okolicą, obecnie cenione daleko poza granicami Polski.
Jak Dorota Wójcik, śpiewaczka operowa,
solistka Teatru Wielkiego w Łodzi. - To dla
mnie specyficzny koncert, zupełnie inny od
wcześniejszych, wyzwalający zupełnie inne
emocje. Nasycony wspomnieniami z dzieciństwa, z wakacji, bo wiele ich spędzałam

w sąsiedniej Bziance, z której pochodzi
mój ojciec. A wspomnienia zawsze wprowadzają w nastrój sentymentalny, co czyni występ wyjątkowym. Zresztą czytałam
ostatnio biografię Luciano Pavarottiego,
twierdzącego, że najtrudniej śpiewa się
w rodzinnym mieście, bo najbardziej się
wtedy koncert przeżywa - podkreśla Dorota Wójcik, solistka Teatru Wielkiego
w Łodzi. Ojciec Doroty Wójcik wyjechał z Bzianki do szkoły w Krakowie,

Dorota Wójcik - solistka Teatru Wielkiego w Łodzi

skąd następnie trafił do Łodzi, gdzie
założył rodzinę i zamieszkał na stałe.
- W Łodzi się urodziłam i tam spędzam życie. Śpiewanie mam w genach, w duetach
śpiewali moi rodzice, znakomitym głosem dysponowała babcia. Jako dziecko
chodziłam z patyczkiem po lesie, udając
że to mikrofon, do którego rozśpiewywałam głos. Muzyka zatem towarzyszyła mi od zawsze, pasjonowała mnie, ale
w życiu nie przypuszczałam, że moim zawodem będzie śpiew operowy. Zdając po
liceum na Akademię Muzyczną w Łodzi
nie miałam przygotowania muzycznego,

szkolonego głosu. Na egzaminie dziekan zapytał mnie: dziecko jakim śpiewasz głosem i dla mnie było to trudne
pytanie, bo wydawało mi się, że każdym,
i takiej też udzieliłam odpowiedzi. Chyba dziekana zaskoczyłam, bo odparł:
aha, no i kazał coś zaśpiewać. Po usłyszeniu mojego głosu skierował mnie do
pani profesor z Akademii, która odkryła
u mnie impostację głosu. Nie wiedząc co
z tego wyniknie na przyszłość zaczęłam
ciężko pracować. Nawet nie myślałam,
że osiągnę, co osiągnęłam, chciałam po
prostu coś robić porządnie. Po Akademii
dostałam angaż w Teatrze Wielkim w Łodzi, więc nie miałam żadnego przestoju,
od razu zaczęłam pracować, koncertować, a później uczyć młodych artystów
z Akademii Muzycznej w Łodzi - opowiada Dorota Wójcik, solistka Teatru Wielkiego w Łodzi.
Współczesność, to również obecne inwestycje prowadzone w Trześniowie oraz plany rozwoju tej miejscowości
na przyszłość. - Wieloletnią inwestycją,
ciągle kontynuowaną jest budowa chodników przy drodze wojewódzkiej i powiatowej. Na wojewódzkiej w kierunku
Bzianki, a na powiatowej w kierunku
Haczowa. Nie tak dawno oddaliśmy dla
społeczeństwa boisko wielofunkcyjne,
które służy przede wszystkim młodzieży szkolnej. Wyremontowany został też
Dom Ludowy, w sali zainstalowano klimatyzację. A najbliższą inwestycją będzie zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Trześniów - informuje
Stanisław Jakiel, Wójt Gminy Haczów.
Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w miejscowej
parafii, koncelebrowaną pod przewodnictwem arcybiskupa, metropolity
przemyskiego Adama Szala. Obchody
uświetniły występy artystyczne dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej
w Trześniowie, Brzozowskiego Domu
Kultury, zespołu Trześniowskie Wesele,
orkiestry Fire Band. Odbył się Apel Pamięci, jak również miał miejsce wystrzał
salwy honorowej Wojska Polskiego.
Przewodniczącym Komitetu Obchodów
Jubileuszu sześćsetlecia Trześniowa był
Tadeusz Wójcik, poseł pierwszej kadencji na Sejm RP.
Sebastian Czech,
fot. Dominik Kaszuba. St. Cyparski
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Biegaj i baw się
23 czerwca w parku przy Gminnym Ośrodku Kultury
i Wypoczynku w Haczowie odbył się „Rodzinny Piknik Promocji Zdrowia – biegaj i baw się!”. Były biegi, puszczanie wianków. Jubileusz 20-lecia świętował również Warsztat Terapii Zajęciowej w Haczowie – Sicinie. Impreza zorganizowana została
we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Brzozowska”.

W tym roku wyjątkowym wydarzeniem był „I Bieg im.
Lotnej Kompani Szturmowej por. Stanisława Maczka oraz
Haczowskich Bohaterów walk o Niepodległość Polski 19181921”. Swoje możliwości sprawdzali zarówno biegacze na
trudnej 13,5 kilometrowej trasie wiodącej malowniczymi zakątkami gminy Haczów, jak i zawodnicy nordic walking na dystansie 10 km. Na starcie stanęło łącznie 147 zawodników, wśród
których wystąpiło wielu przedstawicieli służb mundurowych.
W klasyfikacji generalnej na pierwszym miejscu uplasował się
Wojciech Pelczar, drugie miejsce przypadło Mateuszowi Bła-

żowi a na trzecim stopniu podium stanął Robert Majecki. Kolejne
miejsca zajęli Norbert Jachymczyk, Bartłomiej Tomkiewicz i Krzysztof Wiernusz. Wśród kobiet na najwyższym stopniu podium stanęła
Beata Mazan, druga była Kinga Walania, a trzecia Regina Krenzel.
Czwarte miejsce przypadło Beacie Kandefer, piąte Bożenie Zapołoch
a szóste Karolinie Zuber.
Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale, a najlepsi zostali nagrodzeni statuetkami i nagrodami rzeczowymi. Nagrody
wręczyli Poseł na Sejm RP Piotr Uruski, Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel oraz paraolimpijczyk Andrzej Szczęsny.
Swoje zmagania sportowe prowadzili również podopieczni
warsztatów terapii zajęciowych. W „Biegu Zwycięzców” rywalizowali na dystansie 500 metrów, na trasie zlokalizowanej w zespole
parkowo-dworskim przy GOKiW. Wszyscy mieli świetną okazję do
zobaczenia z bliska sprzętu wojskowego i porozmawiania z żołnierzami 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla oraz 1. Batalionu Czołgów z Żurawicy. Równolegle z biegiem trwały zabawy
i animacje dla dzieci z wieloma atrakcjami: dmuchana zjeżdżalnia,
bańki mydlane, malowanie twarzy i wiele innych. Była to doskonała
okazja do świetnej zabawy dla całych rodzin.
Po zmaganiach sportowych przyszedł czas na imprezę artystyczno-rozrywkową „Wianki nad Wisłokiem”. W tym roku odbyła się
już po raz czwarty i nawiązuje do starych słowiańskich tradycji, związanych z nocą świętojańską. Program artystyczny rozpoczął zespół
„Krecia Robota” z włoskim wokalistą Alberto Amatim. Po koncercie
na scenie zaprezentował się Zespół Śpiewaczy „Haczowianie”. Przy
akompaniamencie akordeonisty, wykonał znane lokalne przyśpiewki
i ludowe piosenki. Zaproszenie na „Wianki nad Wisłokiem” przyjęły
również członkinie kół gospodyń wiejskich, działających w gminie
Haczów. Delegacje kół z Bukowa, Haczowa, Jabłonicy Polskiej, Malinówki, Trześniowa i Wzdowa przygotowały wianki, które w barwnym
korowodzie zaniosły nad Wisłok, by tam puścić je na wodę.
Jako ostatni na scenie wystąpił zespół muzyczny TEQUILA.
Zespół prowadził świetną zabawę taneczną, przy której bawiło się
sporo ludzi, zarówno młodszych, jak i starszych.
Nad bezpieczeństwem uczestników pikniku czuwali strażacy
z OSP Jabłonica Polska, Malinówka oraz Haczów. – Impreza w połączonej formule kulturalno – rekreacyjno – sportowej pokazała, że
można w atrakcyjnej formie spędzić rodzinnie niedzielne popołudnie.
Dla miłośników sportu nie zabrakło emocji związanych z biegami,
były atrakcje dla najmłodszych a na deser tradycyjne wianki i zabawa
dla miłośników muzyki i tańca – powiedziała Maria Rygiel - Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie.
foto i tekst Andrzej Józefczyk

KGW z Domaradza docenione w Górnie

Kapusta z żeberkami i ziemniakami przygotowana przez panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Domaradzu zdobyła pierwsze miejsce na organizowanych w Górnie XIII Targach Żywności
Tradycyjnej „Festiwal Podkarpackich
Smaków” w kategorii „Produkt pretendujący do miana produktu tradycyjnego”.
Festiwal w Górnie od lat cieszy
się niesłabnącą popularnością. Na stoiskach prezentowane są wyroby przygotowane zarówno przez koła gospodyń
wiejskich jak i lokalnych producentów.
Koło Gospodyń Wiejskich w Domaradzu na festiwalu prezentowało się już
po raz drugi. W minionym roku przygotowany przez panie z Koła żur na zakwasie podany z grzybowymi uszkami,
zdobył pierwsze miejsce w kategorii na
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

produkt lokalny, a w tym – kapusta z żeberkami i
ziemniakami, również okazała się najsmaczniejsza
w swojej kategorii. – Dla nas to ogromne wyróżnienie i satysfakcja, tym bardziej, że konkurencja

była bardzo duża. Bardzo się cieszymy, że nasza praca została doceniona. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie
pełne zaangażowanie pań z naszego
Koła. To one wkładają w tę pracę
społeczną, mnóstwo trudu i serca.
Dziękuję im za to ogromnie – mówiła
Elżbieta Froń – Przewodnicząca Koła
Gospodyń Wiejskich w Domaradzu.
Zwycięską potrawę przygotowała Bogusława Gosztyła. Oprócz
wspomnianej kapusty z żeberkami,
panie z Koła zawiozły do Górna również: krokiety z kapustą i grzybami
leśnymi, pierogi z kapustą słodką i serem białym, ser żółty, chleb z ziarnami, skwarki, masło z czosnkiem oraz
na słodko – czekoladowe muffinki.
Elżbieta Boroń, fot. Elżbiet Froń
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ŚDS od środka

Dzień otwartych drzwi zorganizowany w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Krzywem stał się okazją do tego, by każdy
chętny mógł odwiedzić placówkę, przyglądnąć się jej pracy oraz
wziąć udział w zaproponowanych zajęciach terapeutycznych.
- Dzień otwartych drzwi zorganizowaliśmy po raz pierwszy.
Jesteśmy młodą placówką i takie spotkanie jest okazją do tego,
by nas poznać – zobaczyć co tutaj robimy, jak funkcjonujemy, na
czyje potrzeby odpowiadamy i co możemy zaproponować naszym
podopiecznym. Myślę, że był to też dobry sposób na to, by zaznaczyć naszą obecność w środowisku. Dzień otwartych drzwi stał się
również okazją do tego, by zaprezentować nasze pracownie i ich

ofertę, a także pochwalić się sukcesami i pracami naszych uczestników – mówiła Małgorzata Jamrugiewicz – Kierownik ŚDS
w Krzywem.
Przypomnijmy. ŚDS w Krzywem działa niecałe 2 lata i swoją opieką wspiera około 30 osób zarówno z niepełnosprawnością
intelektualną jak i z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych
głównie na terenie gminy Dydnia. Funkcjonuje tutaj 5 pracowni: kulinarna, stolarska, komputerowa, plastyczna, integracyjno-edukacyjna oraz sala terapii ruchowej. Uczestnikami opiekuje się
kompetentna kadra w skład której wchodzą m.in. terapeuci, opiekunowie i psycholog.
Elżbieta Boroń

Czas przełomu
Henryk Kozik - Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie, były
Wiceprzewodniczący Wojewódzkiego
Komitetu Obywatelskiego w Krośnie
oraz były Wiceprzewodniczący Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ
„Solidarność” Podkarpacie uczestniczył w obchodach 30-lecia wyborów
1989 roku. Organizatorami uroczystości, które odbyły się 2 czerwca br.
w Przemyślu, były Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Patronat honorowy objęli: Marek
Kuchciński - Marszałek Sejmu RP,
Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki
i Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego.
- Wybory 4 czerwca 1989 roku
stanowiły zwieńczenie całej niepodległościowej działalności lat 80-tych.
Społeczeństwo jednoznacznie opowiedziało się za odrzuceniem systemu socjalistycznego, udzielając działaczom
Solidarności pełnego poparcia, zarówno do Sejmu, jak i do Senatu. Traktowaliśmy ten społeczny werdykt jako
olbrzymi kredyt zaufania, jako zwycięstwo wszystkich Polaków. Przeszliśmy
od 1980 do 1989 długą drogę. Sierpniowe strajki i utworzenie niezależnego od partii związku zawodowego „Solidarność” rozbudziły wielkie nadzieje
wśród rodaków. Wydarzenia te pozwo28

liły uwierzyć, że można coś zmienić, odzyskać jakąś część wolności. Czas euforii
nie trwał długo, bo niecałe półtora roku.
Wprowadzony 13 grudnia 1981 roku stan
wojenny miał raz na zawsze zamknąć temat Solidarności. Zepchnąć nas z drogi
do niepodległości. Na szczęcie plan komunistom nie wypalił. Swoim postępowaniem drogę do wolności co prawda
wydłużyli, ale jej nie zamknęli. Część
społeczeństwa przestraszyli, niektórych zniechęcili, jednak nie wszystkich.
W latach osiemdziesiątych odbudowywaliśmy naszą działalność związkową,
tym razem w strukturach podziemnych.
Łatwo nie było, lecz rok 1989 pokazał,
że warto było. Doczekaliśmy przełomu,
zrealizowaliśmy nasze cele, sięgające
sierpnia 1980 roku - powiedział Henryk
Kozik - Przewodniczący Rady Powiatu
w Brzozowie. W spotkaniu udział wzięli
również Zbigniew Sieniawski - Radny

Rady Gminy Haczów i st. bryg. Mariusz Bieńczak - Komendant Miejski PSP w Krośnie.
W tym roku przypada również 40 rocznica pierwszej pielgrzymki do Polski Jana Pawła II. Wizyta Papieża interpretowana jest jako
wstęp do dążeń niepodległościowych Polaków.
Symboliczne stały się zwłaszcza słowa podczas
homilii w Warszawie, kiedy Ojciec Święty powiedział „Wołam ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej
głębi tego Tysiąclecia: Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi.
Tej ziemi!”. W koncercie chóru
Soul po kierunkiem dr Moniki Brewczak, upamiętniającym
pielgrzymkę z 1979 roku, zorganizowanym przez Wojewodę
Podkarpacką Ewę Leniart 10
czerwca br. w Rzeszowie, wziął
udział Henryk Kozik - Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie. Podczas uroczystości
wykład wygłosił prof. Stanisław
Nabywaniec, a ponadto uczesthttp://www.powiatbrzozow.pl
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Informacje z gmin
nicy mogli obejrzeć wystawę zatytułowaną
„Jan Paweł II - dar dla Polski i dla świata”.
Spotkanie było szczególną okazją,
by przypomnieć datę 3 czerwca 1979 roku
i znamienne słowa Papieża wypowiedziane w Gnieźnie „Czy Duch Święty tego nie
rozrządza, ażeby ten Papież-Polak, Papież-Słowianin, właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy, na
którą składają się dwie wielkie tradycje Zachodu i Wschodu”. Bowiem tak, jak pisał
Kardynał Stanisław Dziwisz: „Gniezno,

i słowa jakie tam padły, były początkiem
likwidowania żelaznej kurtyny, dzielącej
ówczesną Europę. Nie Mur Berliński, tylko Gniezno. Mur Berliński był skutkiem
procesu, zapoczątkowanego w 1979 roku
w Polsce. Rozmontowanie żelaznej kurtyny rozpoczęło się w Gnieźnie, 3 czerwca
1979 roku”.
Trzeba również przypomnieć, że
podczas całego pontyfikatu Jana Pawła II
ważne miejsce zajmowała sprawa Europy w pełni zjednoczonej, wolnej i opartej

Realna pomoc prawna

o chrześcijańskie wartości. Dlatego 18 lat
później, także w Gnieźnie, w obecności
przedstawicieli 7 państw Starego Kontynentu, Papież nauczał: „Nie będzie jedności Europy dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Ten najgłębszy fundament
jedności przyniosło Europie i przez wieki
go umacniało chrześcijaństwo ze swoją
Ewangelią, ze swoim rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów
i narodów”.
Sebastian Czech

Mamy nadzieję, że przez odpowiednie
nagłośnienie jej dostępności, każda osoba potrzebująca pomocy prawnej, będzie
wiedzieć gdzie może ją otrzymać. Pomocna w tym zakresie jest opracowana przez
nas lista takich punktów (zamieszczona
na kolejnej stronie - przyp. red.).
A.Rz.: Na co mogą liczyć zgłaszający?
E.Sz.: Na wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, z którym przychodzą. Na pewno zostaną poinformowani o obowiązującym stanie prawnym,
o przysługujących im uprawnieniach lub
o spoczywających na nich obowiązkach.
Świadczona przez adwokatów i radców

O zmianach w nieodpłatnej pomocy prawnej rozmawiamy
z Ewą Szerszeń – Naczelnikiem Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
w Starostwie Powiatowym w Brzozowie
Anna Rzepka: Nowelizacja ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej przyniosła ze sobą duże zmiany?
Ewa Szerszeń: Tak, to bardzo istotne
zmiany. Najważniejsza z nich dotyczy dostępności tej pomocy. Ustawa wychodzi
naprzeciw potrzebom wielu Polaków, którzy z różnych względów nie są w stanie
korzystać z odpłatnych usług prawniczych.
Celem nieodpłatnej pomocy prawnej
i edukacji prawnej jest zapewnienie rzeczywistego i efektywnego dostępu do wiedzy
prawnej i wymiaru sprawiedliwości, dlatego tak ważne jest, aby jak najszerzej przekazać informacje, jak i gdzie można szukać
pomocy i wsparcia.
A.Rz.: Kto zatem może z niej obecnie
skorzystać?
E.Sz.: Od 1 stycznia br. nieodpłatna pomoc
prawna przysługuje każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Korzystać z niej mogą nie tylko osoby o słabej kondycji materialnej, ale
również takie o ustabilizowanej dotąd sytuacji rodzinnej i zawodowej, które znalazły się w bardzo niekorzystnym położeniu.
Zainteresowani otrzymają w zrozumiały
dla zwykłego obywatela sposób udzieloną
pomoc prawną, również w załatwieniu róże-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

nego rodzaju czynności urzędowych.
A.Rz.: Gdzie tej pomocy szukać w naszym
powiecie?
E.Sz.: W powiecie brzozowskim są to 3 miejsca: Brzozów (budynek Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 51), Jasienica Rosielna
(budynek GOPS) oraz Nozdrzec (budynek
Domu Strażaka).
A.Rz.: Czy możliwa jest wyłącznie osobista konsultacja?
E.Sz.: Nie. Osobom, które ze względu na
niepełnosprawność ruchową nie są w stanie
przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu, może
być udzielana nieodpłatna pomoc prawna
także poza punktem albo za pośrednictwem
środków porozumiewania się na odległość
(np. przez telefon lub przez Internet). Porada prawna będzie udzielana w warunkach
i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby.
A.Rz.: Na terenie naszego powiatu punkty pomocy prawnej funkcjonują od 2016
roku. Orientuje się Pani ile porad dotychczas w nich udzielono?
E.Sz.: W tym zakresie gromadzimy informacje sprawozdawcze, do tej pory z usług
adwokatów i radców na terenie powiatu
skorzystało 1750 osób. Mieszkańcy coraz
częściej sięgają po tego rodzaju wsparcie.

Ewa Szerszeń - Naczelnik Wydziału
Organizacyjno-Administracyjnego

prawnych pomoc obejmuje też przygotowanie określonego rodzaju pism, jak np.
o zwolnienie z kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowym.
A. Rz.: Jak oceniania jest ta idea w lokalnym społeczeństwie?
E.Sz.: Bardzo pozytywnie. System nieodpłatnej pomocy prawnej gwarantuje
wszystkim osobom, niezależnie od sytuacji majątkowej i faktycznej obywatela,
możliwość skorzystania z pomocy prawnej na wysokim poziomie merytorycznym.
Idea oczywiście jest słuszna, zapewnia
zrównanie szans wszystkich obywateli
i co najważniejsze - realną pomoc potrzebującym.
Rozmawiała Anna Rzepka
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LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

Adres

Dni i godziny
otwarcia

Kryteria dostępu
do usługi

Telefon

e-mail

134342645

starostwo@powiatbrzozow.pl

134398020

ugn@nozdrzec.pl

133061146

urzad@jasienicarosielna.pl

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Punkt Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej
w Starostwie
Powiatowym
w Brzozowie

Punkt Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej
w Nozdrzcu

Punkt Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej
w Jasienicy Rosielnej

1) poinformowanie o obowiązującym stanie
prawnym, o uprawnieniach lub obowiązkach
strony, w tym w związku z toczącym
się postępowaniem przygotowawczym,
administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym
2) wskazanie sposobu rozwiązania problemu
prawnego
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach
o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem
pism procesowych w toczącym się
postępowaniu przygotowawczym
lub sądowym i pism w toczącym się
postępowaniu sądowoadministracyjnym
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie
od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu
sądowym lub ustanowienie adwokata,
radcy prawnego, doradcy podatkowego lub
rzecznika patentowego w postępowaniu
sądowoadministracyjnym oraz
poinformowanie o kosztach postępowania
i ryzyku finansowym związanym ze
skierowaniem sprawy na drogę sądową

36-200 Brzozów
ul. 3 Maja 51

Dom Strażaka
w Nozdrzcu
36-245 Nozdrzec

GOPS
35-220 Jasienica
Rosielna

pon. ,wt., czw
i pt.
8.00-12.00
środa
12.00-16.00

pon. – pt.
8.30 – 12.30

przysługuje każdej
osobie, która złoży
oświadczenie, że nie
jest w stanie ponieść
kosztów odpłatnej
pomocy prawnej

pon. – pt.
8.00 – 12.00

RODZINNE, PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Punkt Interwencji
Kryzysowej przy
Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie

poradnictwo psychologiczne
i socjalne

36-200 Brzozów
ul. 3 Maja 51

od poniedziałku do
piątku
7.30 – 15.30

osoby i rodziny,
bez względu na
posiadany dochód,
będące w stanie
kryzysu

poradnictwo psychologiczne
i socjalne, udzielanie schronienia osobom
znajdującym się
w sytuacjach kryzysowych,
spowodowanych przemocą w rodzinie

36-200 Brzozów
ul. Witosa 13

poniedziałek –
psycholog
15.00 – 17.00
środa – pracownik
socjalny 15.00 – 17.00

osoby
i rodziny, bez
względu na
posiadany dochód,
będące w stanie
kryzysu

Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna

poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne
logopedyczne, zawodoznawstwo

Centrum wsparcia
dla osób w w stanie
kryzysu
psychicznego
(zlecenie NFZ)

kryzysy psychiczne, stany depresyjne, myśli
samobójcze

36-200 Brzozów
ul. Sienkiewicza 2

Fundacja ITAKA
skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa66

od poniedziałku do
czwartku 7.00 - 17.00
piątek
7.00 – 15.00
24 godz. przez 7 dni
w tygodniu

dzieci
w wieku od 0 do
ukończenia nauki
dla osób będących
w kryzysie
psychicznym

134342045

pcpr@powiatbrzozow.pl

134341433

pcpr@powiatbrzozow.pl

134341053

poradniapp.brzozow@gmail.
com

800 70 2222
bezpłatna
infolinia

porady@liniawsparcia.pl

POMOC SPOŁECZNA
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Brzozowie

36-200 Brzozów
ul. Mickiewicza 33

pon. - pt.
7.30 – 15.30

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Jasienicy Rosielnej

36-220 Jasienica
Rosielna 240

pon.- śr. 7.15 - 15.15
czw. 7.15 - 16.15
pt. 7.15-14.15

36-230
Domaradz 345

pon. - pt.
7.45 – 15.45

36-204
Dydnia 224

pon., wt., śr, i pt.
7.30 – 15.15
czw.
7.30 – 16.30

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nozdrzcu

36-245
Nozdrzec 236

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Haczowie

36-213
Haczów 573

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Domaradzu
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Dydni
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zagadnienia dotyczące pomocy społecznej,
świadczeń rodzinnych, świadczeń
alimentacyjnych, placówek wsparcia
dziennego, programów pomocowych,
poradnictwo socjalne, dodatki mieszkaniowe
i energetyczne

osoby
i rodziny znajdujące
się w trudnej
sytuacji materialnobytowej

134241054

mops@mops-brzozow.pl

134306005

gops@gops.jasienicarosielna.pl

134347051

gopsdomaradz@interia.pl

134308127
134308142

gopsdydnia@interia.pl

pon. – pt.
7.30 – 15.30

134398164

gopsnozdrzec@gmail.com

pon. – pt.
7.30 – 15.30

134391002

gops@haczow.pl

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ
Poradnia Terapii
Uzależnienia
i Współuzależnienia
od Alkoholu
w Brzozowie
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Brzozowie
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Jasienicy Rosielnej

134309532
134309522

brak

czwartki 7.30 - 15.30

osoby potrzebujące
wsparcia
w zakresie
uzależnienia od
alkoholu

134341054

mops@mops-brzozow.pl

36-220 Jasienica
Rosielna 240

pon.- śr. 7.15 - 15.15
czw. 7.15 - 16.15
pt. 7.15 - 14.15

pomoc
terapeutyczna
i rehabilitacyjna
dla osób
uzależnionych
od alkoholu
i narkotyków

134306005
134306033

gops@gops.jasienicarosielna.pl

36-230
Domaradz 345

pon. - pt. 7.45 – 15.45

osoby uzależnione
od alkoholu

134347051

gopsdomaradz@interia.pl

36-204
Dydnia 224

pon., wt., śr, i pt.
7.30 – 15.15
czw. 7.30 – 16.30

osoby uzależnione
od alkoholu

134308127
134308142

gopsdydnia@interia.pl

36-245
Nozdrzec 236

pon. – pt.
7.30 – 15.30

osoby uzależnione
od alkoholu
i narkotyków

134398164

36-213
Haczów 573

środa
15.30 – 18.30

poradnictwo psychologiczne udzielane przez
terapeutę uzależnień

36-200 Brzozów
ul. Mickiewicza 33

poradnictwo psychologiczne, pomoc
terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób
uzależnionych od alkoholu
i narkotyków

poradnictwo psychologiczne

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Dydni

pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna

Punkt InformacyjnoKonsultacyjny
ds. Uzależnień
i Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
w Haczowie

osoby uzależnione
i współuzależnione od
alkoholu
od 18 roku życia

36-200 Brzozów
ul.Ks. Bielawskiego
18

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Domaradzu

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Nozdrzcu

pon., wt. 7.00 – 20.00
śr., czw., pt.
7.00 – 14.35

diagnozowanie, leczenie
i psychoterapia osób uzależnionych
i współuzależnionych od alkoholu

pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla
osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków

wsparcie, konsultacje i pomoc psychologiczna
dla osób uzależnionych od alkoholu,
narkotyków, dopalaczy

osoby uzależnione
od alkoholu,
narkotyków,
dopalaczy

gopsnozdrzec@gmail.com

134391002

gops@haczow.pl

134341433

pcpr@powiatbrzozow.pl

134306005

gops@gops.jasienicarosielna.pl

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ
36-200 Brzozów
ul. Witosa 13

poniedziałek –
psycholog
15.00 – 17.00
środa – pracownik
socjalny 15.00 – 17.00

osoby
i rodziny bez
względu na
posiadany dochód
będące w stanie
kryzysu

36-220 Jasienica
Rosielna 240

pon.- śr. 7.15 - 15.15
czw. 7.15 - 16.15
pt. 7.15 - 14.15

dla osób
doświadczających przemocy
w rodzinie

praca socjalna z rodziną, wsparcie finansowe,
zapewnienie schronienia osobom bezdomnym
lub potrzebującym wsparcia

36-230
Domaradz 345

pon. - pt.
7.45 – 15.45

dla osób
doświadczających przemocy
w rodzinie

134347041

gopsdomaradz@interia.pl

Gminny Zespół
Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
w Dydni

prowadzenie pracy socjalnej, kierowanie do
specjalistycznych placówek niosących pomoc
ofiarom przemocy

36-204
Dydnia 224

pon., wt., śr, i pt.
7.30 – 15.15
czw. 7.30 – 16.30

dla osób
doświadczających przemocy
w rodzinie

134308127
134308142

gopsdydnia@interia.pl

Poradnia
ProfilaktycznoKonsultacyjna
Stowarzyszenia
MONAR w Nozdrzcu

poradnictwo, działalność informacyjnoedukacyjna, interwencje kryzysowe,
konsultacje rodzinne, diagnostyka uzależnień

36-245 Nozdrzec
Dom Strażaka

osoby
i rodziny uwikłane
w przemoc, osoby
z uzależnieniami

666602965

nozdrzec@monar.org

Punkt InformacyjnoKonsultacyjny
ds. Uzależnień
i Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
w Haczowie

rozpoznawanie zjawiska przemocy
w rodzinie, udzielanie wsparcia i informacji
o możliwościach uzyskania pomocy
i powstrzymania przemocy, pomoc
psychologiczna dla osób uzależnionych,
poradnictwo w kryzysie, konsultacje
w sytuacjach doświadczania problemów
wychowawczych

134391002

gops@haczow.pl

800 120 002
bezpłatna
infolinia

biuro@niebieskalinia.info

Punkt Interwencji
Kryzysowej przy
Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie
w Brzozowie

poradnictwo psychologiczne
i socjalne, udzielanie schronienia osobom
znajdującym się w sytuacjach kryzysowych,
spowodowanych przemocą w rodzinie

Zespół
Interdyscyplinarny
w Jasienicy Rosielnej

pomoc psychologiczna, prawna,
a w szczególności ochrona przed przemocą
w rodzinie

Gminny Zespół
Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
w Domaradzu

Ogólnopolskie
Pogotowie dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie
„Niebieska linia”

wsparcie, pomoc psychologiczna, informacja
o najbliższym miejscu pomocy w problemach
przemocy domowej

środa 15.45-19.00

36-213
Haczów 573

środa 15.30 – 18.30

Państwowa Agencja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
Al. Jerozolimskie
155
02-326 Warszawa

pon. – sob.
8.00 – 22.00
ndz. i święta
8.00 – 16.00

osoby
i rodziny uwikłane
w przemoc, osoby
z uzależnieniami
oraz z problemami
wychowawczymi

dla osób
doświadczających przemocy
domowej
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DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
Powiatowy Urząd
Pracy w Brzozowie

wsparcie osób bezrobotnych
i poszukujących pracy oraz pracodawców
w pozyskiwaniu pracowników

36-200 Brzozów
ul. Rynek 9

pon. – pt.
7.30 – 14.30

osoby bezrobotne
i poszukujące
pracy, pracodawcy,
przedsiębiorcy,
osoby zagrożone
bezrobociem

Infolinia Urzędów
Pracy Zielona Infolinia

pod tym numerem udzielane są informacje
o usługach urzędów pracy

15-472 Białystok
ul. Ciepła 20
Urząd Pracy

pon. –pt.
8.00 – 18.00

mogą korzystać:
- zarejestrowani
- poszukujący pracy
- pracodawcy

19 524
(z Polski)
+48 22 19524
(z zagranicy)

biuro@zielonalinia.gov.pl

134342645

prk@powiatbrzozow.pl

134342137

sekretariat@pup-brzozow.pl

PRAWO KONSUMENCKIE

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów

Urząd Ochrony
Konkurencji
i Konsumentów

ochrona praw konsumenckich

Starostwo
Powiatowe
w Brzozowie
ul. A. Krajowej 1
36-200 Brzozów

pon., wt.
7.30 - 15.30
śr.
7.30 – 11.30

z porad mogą
korzystać
konsumenci, tj.
osoby fizyczne,
które dokonują
czynności prawnej
z przedsiębiorcą
dla celów
niezwiązanych
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej lub
zawodowej

ochrona praw konsumenckich

UOKiK
Pl. Powstańców
Warszawy 1
00-950 Warszawa

pon. – pt.
8.00 – 18.00

prawo
konsumenckie

801 440 220
22 290 89 16

porady@dlakonsumentow.pl

800 190 590
22 5328243

kancelaria@rpp.gov.pl

PRAWA PACJENTA
Rzecznik Praw
Pacjenta

Narodowy Fundusz
Zdrowia - Centrala

Rzecznik Praw Osób
Niepełnosprawnych

Rzecznik Praw
Dziecka
dziecięcy telefon
zaufania

Biuro RPP
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

pon. – pt.
8.00 – 20.00

osoby, które mają
poczucie łamania
praw pacjenta

uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:
- prawa pacjenta
- leczenie w kraju i poza granicami
- kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz
Zdrowia
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

pon. – pt.
8.00 – 16.00

każda osoba objęta
ubezpieczeniem
lub zainteresowana
ubezpieczeniem
zdrowotnym

ochrona praw osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA
ul. Żurawia 4A
00-513 Warszawa
Telefon
22 461 60 00
RESPONDENCJA
Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

ochrona praw dziecka

Biuro RPD
Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
Tel. 22 583 66 00
Fax 22 583 66 96
pon. – pt.
8.15 – 16.15

ochrona praw pacjenta

800 392 976
22 572 60 42

infolinia@nfz.gov.pl

pon. – pt.
8.00 – 17.00

z porad mogą
korzystać osoby
niepełnosprawne,
ich rodziny oraz
organizacje
działające na rzecz
osób niepełnosprawnych

801 121 212

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

pon. – pt.
8.15 – 20.00

sprawy
przemocy, relacji
rówieśniczych,
szkolnych
i rodzinnych,
może dzwonić
każdy, kto
doświadcza
problemu lub jest
świadkiem

800 121 212
bezpłatna
infolinia

rpd@brpd.gov.pl

801 002 006
459 599 000

kancelaria@gip.pip.gov.pl

01 055 055
22 330 03 30

https://poradnikprzedsiebiorcy.
pl/-kip-czyli-krajowainformacja-podatkowa

22 560 16 00

cot@zus.pl

PRAWO PRACY

Centrum Poradnictwa
Państwowej Inspekcji
Pracy (PIP)

porady z zakresu prawa pracy

Główny Inspektorat
Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa
Tel. 22 391 82 15
Fax 22 391 82 14
PRAWO PODATKOWE

Krajowa Informacja
Skarbowa

informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT,
podatki lokalne, akcyza etc

ul.Teodora Sixta 17
43-300
Bielsko-Biała

pon. – pt.
7.00 – 18.00

z porad może
korzystać każdy
podatnik

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Centrum Obsługi
Telefonicznej
Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych
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- pomoc techniczna
- składki
- renty
- emerytury

klienci mogą
korzystać z pomocy
pracowników w
Centrum Obsługi
Telefonicznej lub
podczas wizyty
osobistej w
placówce jak wyżej
Nr centrali: 22 667
10 00

pon. – pt.
7.00 – 18.00

adresaci porad:
- ubezpieczeni
- płatnicy
- lekarze

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO
Rzecznik
Finansowy
(Ubezpieczonych)

prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika
Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

pon. – pt.
8.00 – 18.00

pon. – pt.
11.00 – 15.00

Ubezpieczenia
gospodarcze

Ubezpieczenia
społeczne,
OFE ZUS

pon. – pt.
8.00 – 16.00

Ubezpieczenia
bankowe
i rynku
kapitałowego

pon.
10.00 – 18.00
wt. – pt.
8.00 – 16.00

może zgłosić się
każdy, kto uważa,
że jego prawa są
naruszone

22 333 73 28

22 333 73 26
22 333 73 27

porady@rf.gov.pl
biuro@rf.gov.pl

22 333 73 25

INNE
Rzecznik Praw
Obywatelskich

ochrona praw obywatelskich

Biuro RPO
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

800 676 676
połączenia
bezpłatne

biurorzecznika@brpo.gov.pl

Zapisy na wizyty w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie brzozowskim pod numerem telefonu wskazanym przy
poszczególnych punktach (1 strona) lub: 13 43 42 645, e-mail:starostwo@powiatbrzozow.pl
kie OSP Izdebki i OSP Wesoła. Były
licznie oblegane przez dzieci. Na zakończenie druhowie pokazali możliwości armatek wodnych. Podczas całej imprezy towarzyszyła słoneczna pogoda,
więc dla ochłody dzieci otrzymały lody
od organizatorów.
Tak wspaniała zabawa była możliwa dzięki dofinansowaniu z powiatu brzozowskiego oraz licznemu gronu sponsorów,
którym serdecznie dziękujemy. Byli to: Sta-

Strażacy dzieciom
2 czerwca br. Ochotnicza Straż Pożarna w Wesołej – Rytej Górce była organizatorem święta dzieci „Strażacy Dzieciom
3”. Podczas pikniku dzieci mogły skorzystać bezpłatnie z placu zabaw, wziąć udział
w konkursach ze wspaniałymi nagrodami,
posmakować potraw, pooglądać samochody strażackie, przyozdobić swoje twarze
przepięknymi malunkami oraz spróbować
grochówki strażackiej przygotowanej przez
koło wędkarskie „Brzana” w Nozdrzcu.
Podczas zabawy został zorganizowany przez dh. Jacka Sowę quiz strażacki, któ-

ry wyłonił dopiero po dogrywce laureata
pierwszego miejsca. Następnie zostali
wyłonieni zwycięzcy turnieju, którzy
wzięli udział w konkursie kto szybciej
napełni nalewak wodą z hydronetki. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło
się stoisko Spółdzielni Socjalnej „Delicja”, na którym można było pokosztować
pysznego chleba ze smalcem, bigosu staropolskiego, proziaków z masłem czosnkowym oraz wielu innych smakołyków
z dawnych czasów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się samochody strażac-

rostwo Powiatowe w Brzozowie, Poseł na
Sejm RP Bogdan Rzońca, Wicemarszałek
Województwa Podkarpackiego Stanisław
Kruczek,
Gmina Nozdrzec, Tartak Majda Jacek i Jerzy Majda, Kowalski Okna Dariusz
Kowalski, Sznurtex Ryszard Szarek, Koło
Wędkarskie „Brzana” z Nozdrzca, Marek Owsiany, Rada Rodziców z SP Nr 2
w Wesołej, ZEKiWB Zdzisław Socha, Delikatesy Centrum z Nozdrzca, Firma REN
z Rzeszowa, oraz liczne grono strażaków
z jednostek: OSP Wesoła - Ryta Górka, OSP
KSRG Wesoła, OSP Izdebki i OSP Wyręby.
Jacek Sowa
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Nowy Zarząd Polskiego Związku Niewidomych
24 kwietnia br. w Sali Narad w Urzędzie Gminy odbyło się Walne Zebranie Polskiego Związku Niewidomych. Takie zebrania odbywają się co 4 lata i jest na nich
wybierany Zarząd, który kieruje działalnością statutową Polskiego Związku Niewi-

domych. Na zebraniu został wybrany nowy zarząd na lata 2019-2022 w skład, którego weszli:
Prezes – Zofia Brodzicka, Wiceprezes - Zofia
Szybiak, Skarbnik – Maria Sawicka, Sekretarz
– Zofia Kłodowska, Członek – Maria Nowak
i Zastępca członka – Krystian Konieczko.
PZN koło Brzozów mieści się przy
ul. Sienkiewicza 2, pełni dyżury we wtorki
i czwartki. Zarząd prowadzi działalność statutową tj. pobiera składki członkowskie, opiekuje
się członkami, organizuje im spotkania integracyjne, ognisko, wycieczki. Członkowie korzystają ze szkoleń i kursów. Obecnie koło zrzesza
80 osób z wadą wzroku ze stopniem umiarkowanym i znacznym.
28 maja br. w Przemyślu w Publicznej Bibliotece został zorganizowany konkurs literacki oraz czytania pisma brajla. Z koła Brzozów
2 osoby brały udział konkursie literackim. Pani
Janina Szpiech oraz Józefa Zajączkowska, które
uzyskały II i III miejsce oraz w czytaniu pisma
brajla członkini koła Brzozów Pani Zuzanna Jó-

zefczyk. Dla koła Brzozów to olbrzymi zaszczyt uczestniczyć i zdobywać
dobre miejsca w takich konkursach.
Zofia Brodzicka - Prezes PZN
Koło w Brzozowie

Bieszczad, nie ma tradycji serowarskich, a to właśnie stamtąd
pochodzą doskonałej jakości sery
z różnych mlek - koziego, owczego
czy krowiego. Chciałabym także podziękować naszym paniom ze
Stowarzyszenia za ich wkład oraz pracę, a także pani Wójt Urszuli Brzuszek, dzięki której miałyśmy zorganizowany i zapewniony transport na festiwal – mówiła Józefa Szyndlar – Prezes
Stowarzyszenia Kobiet „Gosposiada” w Jasienicy Rosielnej.

Smakowite sery od „Gosposiady”
Ser krowi ze świeżą, pokrojoną papryką oraz ser krowi
z młotkowanym kolorowym pieprzem i kolendrą wykonane przez
Stowarzyszenie Kobiet „Gosposiada” w Jasienicy Rosielnej zdobyły wyróżnienie na II Podkarpackim Festiwalu Sera, który odbył się
w Ustrzykach Dolnych.
Festiwal zorganizowany jest jako impreza konkursowa, której celem jest przede wszystkim promocja wytwarzanych samodzielnie serów, a także zaprezentowanie możliwości wykorzystania
mleka kóz, krów i owiec w gospodarstwie. Sery oceniano w trzech
kategoriach: kozi, owczy i krowi. W kategorii serów krowich panie
z jasienickiego Stowarzyszenia uhonorowane zostały wyróżnieniem. - Sery nie są naszą specjalnością, ale postanowiłyśmy spróbować swoich sił w ich produkcji. Wybrałyśmy sery podpuszczkowe,
które wykonałyśmy z mleka krowiego. Samo warzenie serów trwało
około tygodnia. Jury doceniło nasze starania, przyznając nam wyróżnienie. Ogromnie się z tego cieszymy, ponieważ znalazłyśmy się
w gronie producentów serów o nie raz wielopokoleniowej tradycji. Poza tym nasz region, w przeciwieństwie na przykład do terenu
18 czerwca br. z inicjatywy
Posła na Sejm RP Piotra Uruskiego
oraz Biura Komunikacji Społecznej Sejmu, zorganizowany został
konkurs wiedzy o Sejmie w Zespole Szkół Nr 1 W Przysietnicy oraz
Zespole Szkół w Dydni. Konkurs
cieszył się niezwykle dużym zainteresowaniem w obu Szkołach.
Pracownicy Biura Kancelarii Sejmu przedstawili wizualizacje wnętrza budynku Sejmu oraz opowiedzieli o pracach Posłów i procesie
tworzenia prawa. Nauczyciele
wytypowali uczniów, którzy wzię34

Elżbieta Boroń, fot. Józefa Szyndlar

Konkurs Wiedzy o Sejmie
li udział w pisaniu testu z wiedzy
o Sejmie, po zakończeniu zostały
rozdane wartościowe nagrody i wyróżnienia.
Organizacja takich konkursów jest niezwykle potrzebna, by
młode pokolenia Polek i Polaków
wiedziały czym jest praca Sejmu
i jak bardzo jest nam potrzebna do
prawidłowego działania organów
Państwowych.
Aneta Figiel

http://www.powiatbrzozow.pl
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Nieszablonowo, ale niezwykle skutecznie
Szkoła Podstawowa w Dydni, jako
jedyna z Podkarpacia, wzięła udział w IX
Ogólnopolskim Festiwalu Szkoły z Klasą.
W tym roku do Warszawy przyjechało około 130 uczestników z całej Polski, którzy
przez kończący się właśnie rok szkolny
pracowali w ramach trzech programów:
„Szkoła z klasą 2.0”, „Solidarność. Podaj
dalej!” oraz „Zaprojektuj szkołę”.

Szkoła w Dydni, jako jedna z nielicznych, realizowała dwa programy: „Szkoła
z klasą 2.0” oraz „Solidarność. Podaj dalej!”. Obydwa od wielu już lat aktywizują
do działania i zmian zarówno uczniów jak
i nauczycieli placówki. - Festiwal to swoista nagroda dla uczniów, którzy cały rok
pracowali na bazie obydwu programów.
Muszę przyznać, że sporo się u nas przez
ten czas działo. Uczniowie niezmiernie zaangażowali się w ich realizację i włożyli
w to wszystko ogrom pracy. Zarówno
„Szkoła z klasą” jak i „Solidarność. Podaj
dalej!” to niezwykle ciekawe programy.
Pozwalają w sposób zupełnie nieszablonowy przekazać uczniom wiedzę i nowe
umiejętności. Udział w projekcie nie jest
równoznaczny z tym, że szkoła kwalifikuje
się na festiwal. Trzeba się wykazać pracą
i jej rezultatami. Jednak, jak pokazują minione lata, warto się starać, ponieważ to
przynosi konkretne, niezwykle pozytywne
efekty. Dzięki takim projektom jest nadzieja, że w szkołach zaczną się dziać fajne,
nietuzinkowe rzeczy. Jest to również przykład tego, że uczyć można również w sposób niestandardowy i przynosi on świetne
rezultaty. W tym roku w programie „Szkoły
z klasą” celowaliśmy w obszar oceniania
i doceniania. Okazał się on niezwykle trudny w realizacji. Łatwo jest ocenić ucznia,
ale docenić go - jest już o wiele trudniej.
Dużo udało nam się osiągnąć, ale jest
jeszcze kilka aspektów, które należałoby
dopracować. Chodziło nam o to, by każdy
nauczyciel na każdym przedmiocie, stosował ocenianie wspierające rozwój ucznia.
Może trzeba czasu, by wypracować w sobie
umiejętność, dzięki której nauczyciel komunikując się z uczniem, doceni jego mocne strony, ale również wskaże mankamenty,
które są do dopracowania – powiedziała
Zofia Wojnowska – koordynator projektu.
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

O obydwu projektach bardzo pozytywnie wypowiadają się ich uczestnicy
– uczniowie szkoły w Dydni. – Uważam,
że takie działania są niezwykle potrzebne. Mam wrażenie, że gdyby ich nie było,
wiele szkół nawet nie pomyślałoby, żeby
niektóre zmiany wprowadzić. Podczas festiwalu każda szkoła miała własne stoisko,
na którym prezentowała swoje osiągnięcia.
Najbardziej spektakularne widoczne były
chyba właśnie na tych
omawiających efekty „Szkoły z klasą”.
W naszej szkole również go realizowaliśmy.
W tym roku szkolnym
zajęliśmy się obszarem
związanym z docenianiem i ocenianiem.
Pracowaliśmy nad relacją na linii uczeń
– nauczyciel. Chodziło o to, by mieć informację zwrotną. Jeśli na przykład komuś źle
poszedł sprawdzian, to zadaniem nauczyciela było napisanie w kilku słowach, co
trzeba zrobić, by brak wiedzy, który uwidocznił się w czasie sprawdzianu został
zniwelowany. Założenia te, nie do końca
udało nam się osiągnąć, ponieważ nie
wszyscy nauczyciele się do tego stosowali –
opowiadała Klaudia Tercha. – Z kolei program „Solidarność. Podaj dalej!” dał nam
możliwość poznania opinii i zdania innych
osób na tematy związane z tolerancją oraz

na festiwalu. Dzięki temu, że złapaliśmy fajny kontakt, nauczycielom udało się nawiązać współpracę. Efektem tego był tydzień
spędzony przez nas właśnie w tym mieście.
Mieliśmy okazję zwiedzić piękne zakątki
Kalisza, poznaliśmy jego zabytki, historię
i legendy. Przygotowano dla nas również
quest dendrologiczny, który doprowadził
nas do ukrytego skarbu. Niedawno to my
gościliśmy kaliszan. Przygotowaliśmy dla
nich wycieczki, gry i zabawy. Była świetna
zabawa i zostało nam mnóstwo wspomnień
– stwierdził Jakub Wojnowski.
Sam festiwal podzielony był na dwa
dni. Podczas pierwszego omawiane były
osiągnięcia każdej ze szkół. Drugi upłynął
na debacie o Unii Europejskiej oraz warsztatach zorganizowanych dla dzieci i nauczycieli. Ci pierwsi, zgodnie z zasadami
metody design thinking, mieli za zadanie
zaprojektować wymarzoną przestrzeń do
odpoczynku podczas przerw w szkole oraz
odkrywali zasady i mechanizmy, jakimi rządzą się fake newsy. Dla nauczycieli przygotowano zajęcia dotyczące bezpieczeństwa
w cyberprzestrzeni oraz pomagające zrozumieć dzisiejszą młodzież. – Jesteśmy już
w ósmej klasie, więc dla nas to był prawdopodobnie ostatni festiwal, chyba, że uda nam
się trafić do szkół średnich, gdzie „Szkoła
z klasą” jest realizowana. Szkoda, ponieważ zdobyliśmy w ten sposób mnóstwo nowych umiejętności i doświadczeń. Owszem
włożyliśmy w to mnóstwo pracy i czasu, ale

dyskryminacją. To był też dobry sposób na
oswajanie się z trudnymi zagadnieniami.
Warsztaty, w których uczestniczyliśmy miały także za zadanie uwrażliwić nas na tematy, o których często, ani się nie myśli, ani
się o nich nie rozmawia np. o uchodźcach
– uzupełniła Dominika Pocałuń. - Naszym
niewątpliwym sukcesem z tego programu
są na pewno odpowiedzi na kartki, które
wysłaliśmy. Dostaliśmy je także z Francji,
gdzie również powędrowały nasze opinie
na tematy omawiane w czasie jego realizacji. W ramach „Szkoły z klasą” realizowaliśmy też projekt wymiany uczniowskiej
„Piękna nasza Polska cała”. Z uczniami
z Kalisza poznaliśmy się w ubiegłym roku

z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić,
że warto było. Te kilka lat, kiedy to realizowaliśmy w naszej szkole program „Szkoły
z klasą” przyniosło widoczne efekty. Przecież gdyby mi ktoś parę lat temu powiedział,
że dojdzie u nas do wymiany uczniowskiej,
nigdy bym mu w to nie uwierzyła. A tak
mamy przyjaciół na prawie drugim końcu
Polski i ciągle staramy się nie tylko pracować nad własnymi umiejętnościami, ale też
sprawiać, by w naszej szkole uczyło nam się
lepiej i efektywniej – podsumowała Klaudia
Tercha.
Opiekunami uczniów na festiwalu
były Zofia Wojnowska i Jolanta Kłodowska.
Elżbieta Boroń, fot. Zofia Wojnowska

35

Informacje z gmin

Brzozowska Gazeta Powiatowa

Setne urodziny pana Stanisława
Stanisław Domaradzki z Baryczy świętował swoje setne urodziny. Uroczystość zgromadziła rodzinę
i przyjaciół jubilata.

Jubilata odwiedziła m.in. delegacja Gminy Domaradz

Stanisław Domaradzki świętował satne urodziny

Jubileusz rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym w Baryczy. Następnie, przy
wspólnym toaście wszyscy życzyli jubilatowi
pomyślności oraz kolejnych szczęśliwych lat
życia. Okolicznościowe prezenty oraz życzenia złożyli również przedstawiciele samorządu
gminnego na czele z Janem Kędrą – Wójtem
gminy Domaradz oraz Kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego w Domaradzu Januszem Obłojem. – Ogromnie się cieszymy, że tatuś doczekał tak pięknego jubileuszu. Jest on pierwszym
stulatkiem w naszej miejscowości i w dodatku

w takiej kondycji. Oko się cieszy i serce raduje, że nadal służy mu zdrowie
i kondycja. Trzeba tu powiedzieć, że
tato jeszcze ciągnikiem jeździ i siekierą
włada, a umysł mu świetnie pracuje. To
jest wielka łaska Boża. Tato przez całe
życie miał w sobie taki spokój. Gdy się
z kimś nie zgadzał, nie kłócił się, tylko
zawsze odpowiadał „e tam” machając
przy tym ręką. Kiedyś tak z ciekawości
w encyklopedii poszukałem znaczenia
tego stwierdzenia. To jest właśnie taktowny synonim sprzeciwu. I tak mu właściwie zostało. Zawsze też angażował się
społecznie w życie wsi. Miał duszę społecznika. Był rolnikiem – przodownikiem
w zakresie ochrony roślin i człowiekiem
niezwykle odważnym. Nie miał nawet 20
lat, gdy na ochotnika zgłosił się do Armii Krajowej, by walczyć o wolność naszego kraju. Złożył przysięgę i aktywnie
uczestniczył w transporcie rannych oraz
konspirantów - opowiadał Władysław
Domaradzki, syn jubilata.
Panu Stanisławowi również życzymy kolejnych długich lat w zdrowiu
oraz pogody ducha.
Elżbieta Boroń

Uczniowie ZS w Orzechówce na podsumowaniu
Ogólnopolskiego Konkursu „Arsenał Pamięci”
W dniach 6 - 8 czerwca 2019 r. siedmioro Laureatów XVIII Ogólnopolskiego
Konkursu Historycznego Arsenał Pamięci
z Zespołu Szkół w Orzechówce wzięło
udział w podsumowaniu tego konkursu
w Łodzi. Byli to uczniowie klasy ósmej:
Kamila Buczek, Katarzyna Wojtowicz,
Kacper Owoc, Krzysztof Wojtowicz,
dwóch uczniów klasy III gimnazjum:
Olga Wojtowicz, Kamil Glazer i najmłodsza uczestniczka konkursu z naszej szkoły
Aleksandra Śnieżek z klasy VI.
Praca, którą musiał przygotować
każdy z uczestników konkursu polegała na opisaniu wybranego wydarzenia,
obiektu historycznego, pamiątki rodzinnej
czy przeżyć osób w oparciu o relacje żyjących świadków.
W pierwszym dniu, czyli 6 czerwca uczniowie wraz z opiekunami z całej
Polski, zebrali się w XXIX Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi im. Janka Bytnara „Rudego”. Właśnie tam harcmistrz
Krzysztof Jakubiec przypomniał historię
i przesłanie konkursu. Następnie miało
miejsce spotkanie z 90 – letnim gościem
specjalnym - druhną Gryzeldą Studzińską, pseudonim „Zela”, żołnierzem Szarych Szeregów. W czasie wojny druhna
była łączniczką, zajmowała się rannymi
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w Szpitalu Maltańskim, budowała barykady, w czasie powstania warszawskiego pomagała rannym dojść do kanałów.
13 sierpnia 1944 r, gdy wybuch czołgu
– pułapki pozbawił życia ponad 300 osób,
była na miejscu tragedii, próbując nieść
pomoc rannym, a później razem z koleżanką zbierała strzępy porozrywanych
ciał i wystarała się o godny pochówek dla
zmarłych w tej tragedii. Jej historię można jeszcze długo wspominać… Gdy opowiadała o swoim życiu, każdemu, zakręciła się łza w oku. Chyba nie było na sali

nikogo, kto nie dziękowałby Opatrzności, że
nie żyliśmy w tragicznych czasach II wojny.
Po spotkaniu z gościem specjalnym
nadeszła pora na rozdanie atrakcyjnych
nagród oraz dyplomów dla każdego Laureata konkursu. Konkursowym bonusem dla
młodzieży była całodzienna wycieczka po
regionie łódzkim, w której uczestniczyliśmy następnego dnia. Podróż rozpoczęliśmy
od przejazdu trasy Rogów – Jeżów kolejką
wąskotorową. Podczas jazdy, przeżyliśmy
napad na pociąg, zorganizowany przez bojówki PPS (w rolę napadających wcielili
się pracownicy łódzkiego IPN). Następnym
punktem programu było ognisko i wspólne
pieczenie kiełbasy. Przy ognisku, z zainteresowaniem wysłuchaliśmy kolejnych opowieści historycznych pracowników IPN.
Później przejechaliśmy do arboretum w Rogowie. Nazwa arboretum wzięła
się od łacińskiej nazwy „arbor”, co oznacza
drzewo. Dowiedzieliśmy się tam wielu informacji na temat różnorodnej roślinności.
Po zwiedzaniu Rogowa udaliśmy się do
Łowicza. Tam burmistrz tego miasta pan
Krzysztof Kaliński przybliżył nam historię
Łowicza. Stojąc w miejscu historycznego
wydarzenia, które miało miejsce 8 marca
1945 roku, z zapartym tchem wysłuchaliśmy, opowieści o akcji pod „Małym Arsehttp://www.powiatbrzozow.pl
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nałem”, gdzie 12 bohaterów uwolniło 80
więźniów NKWD, nie oddając przy tym ani
jednego strzału. Uczestnicy akcji, do końca swoich dni wysyłali sobie kartki z pozdrowieniami z okazji 8 marca. W imieniu
wszystkich Laureatów konkursu, pod symboliczną tablicą upamiętniającą tamto wydarzenie, uczeń naszej szkoły Kamil Glazer
złożył biało – czerwone kwiaty.
W Łowiczu zwiedzaliśmy również
katedrę nazywaną „Wawelem Mazowsza”,

ponieważ jest tam pochowanych 12 prymasów Polski. Mieliśmy również okazję
obejrzeć renesansowy nagrobek prymasa
Jakuba Uchańskiego, który podczas wolnej elekcji sprawował urząd interrexa.
Trzeci i ostatni dzień w Łodzi był
dniem rozdania nagród specjalnych dla
wyróżnionych Laureatów. Wszyscy zebrali się w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi na spotkaniu pokoleń. Tego
dnia towarzyszyli nam zaproszeni goście

- członkowie Szarych Szeregów, Jaworzniacy, Żołnierze Niezłomni i Sybiracy.
W Sali Lustrzanej wystawione były wszystkie prace konkursowe. Fragmenty najciekawszych prac zostały odczytane. Była to
chwila refleksji, czasem łez.
Po wzruszających przemówieniach
zaproszonych gości, nadszedł czas na rozdanie nagród dla wyróżnionych. Z naszej
szkoły wyróżnienie „Primus Inter Pares”
otrzymała Olga Wojtowicz i Katarzyna
Wojtowicz, a nagrodą specjalną im. pułkownika Wojska Polskiego Zbigniewa
Jaśkiewicza wyróżniono Kamila Glazera.
Każdy uczestnik na pewno będzie
miło wspominał wyjazd do Łodzi. Dla
uczniów było to wspaniałe przeżycie i wyjątkowa okazja do wielu spotkań i rozmów
z ludźmi, którzy swoim życiem wpisali się
na karty polskiej historii.
Kamila Buczek - ucz. klasy VIII SP
w Orzechówce, fot. Małgorzata Glazer

Wyśpiewane sukcesy
W bieżącym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej w Starej Wsi
uczestniczyli w wielu konkursach piosenki
obcojęzycznej odnosząc w nich ogromne
sukcesy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i międzynarodowym.
Największy sukces osiągnęli 18
maja zdobywając I miejsce w XXI Wojewódzkim (Międzynarodowym) Konkursie
Piosenki Obcojęzycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie
i Publicznej Szkole Podstawowej Nr 27
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Rzeszowie. Zespół wokalny w składzie: Kinga
Boroń – wokal, Julia Kendziołka - wokal,
Oliwia Mielcarek – wokal, pianino, Wiktor
Szmyd – gitara bezkonkurencyjnie zachwycił jury oryginalnym wykonaniem popularnego utworu „Say Something”.
W sukcesy wokalistek obfitowała
również VII edycja Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej "Z piosenką przez Europę" pod Honorowym Patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty
organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim
w dniu 3 czerwca 2019 r. W konkursie
wzięło udział 25 szkół z województwa
podkarpackiego, łącznie 52 osoby. Kinga
Boroń utworem pt. „I see fire” wyśpiewała zaszczytne II miejsce, natomiast Julia
Kendziołka zdobyła III miejsce śpiewając
francuski przebój „Non, je ne regrette rien”.
Kolejnym sukcesem było zdobycie
przez Oliwię Mielcarek III miejsca w XIII
Wojewódzkim (Międzynarodowym) Festie-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

walu Piosenki Anglojęzycznej „Let’s sing
in English” organizowanym przez Miejski Zespół Szkół nr 4 w Krośnie. Oliwia,
jako laureatka konkursu, wyśmienicie
zaprezentowała utwór pt. „Hurt” na Gali
Finałowej RCKP.
Nie można zapomnieć o wyróżnieniu w 13. edycji Międzyszkolnego Konkursu Piosenki i Poezji Obcojęzycznej
„Poliglota” pod honorowym patronatem
Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie,
które 30 stycznia powędrowało do Julii
Kendziołki .Tym razem zaprezentowała
ona utwór w języku włoskim pt. „Grande
Amore”. 23 marca dziewczyny otrzymały

również wyróżnienie w VIII Regionalnym
Konkursie Piosenki Obcojęzycznej w Grabownicy Starzeńskiej.
Z pewnością rezultatem tak wielu
sukcesów są talenty, wytrwałość i pracowitość uczniów, ale także praca nauczycieli
przygotowujących do konkursów w składzie Monika Wojtoń, Beata Mielcarek i Katarzyna Boczar-Gnyp.
W tegorocznych zmaganiach z piosenką obcojęzyczną brała udział większa
ilość uczniów szkoły, jednak nie wszyscy
zostali nagrodzeni, nie mniej jednak rezultaty ich pracy i dokonania można było
podziwiać podczas szkolnych uroczystości,
przeglądów czy też imprez środowiskowych.
Gratulujemy laureatom i trzymamy
kciuki za tych uczniów, na których czekają
jeszcze wielkie finały.
			
Monika Wojtoń
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Cała Polska czyta dzieciom
ZS w Orzechówce w ogólnopolskiej kampanii społecznej
Dzieci z oddziału sześciolatków ze
Szkoły Podstawowej w Orzechówce włączyły się do kampanii społecznej „Cała
Polska czyta dzieciom”. Kampania ta ma
na celu propagowanie codziennego czytania, jako skutecznej, taniej, przyjaznej
metody wspomagania ich wszechstronnego
rozwoju - psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego. Hasło
tegorocznej kampanii brzmi:
„Sportowcy czytają dzieciom
- wychowanie przez sport
i czytanie.”
Akcję w naszej szkole
rozpoczęła Dyrektor Szkoły Ewa Niemiec, na wstępie
opowiedziała dzieciom, która
dyscyplina sportowa jest jej
najbliższa. Dyrektor bardzo
lubi siatkówkę. Jest też inicjatorem rozgrywek w siatkówkę kadry pedagogicznej
i uczniów naszej szkoły.
W pierwszym dniu czytania dzieci wysłuchały pięknych bajek rosyjskich,
między innymi historyjkę pt. „Skrzydlaty,
Kosmaty i Omaszczony”. Na drugi dzień
zaprosiliśmy Elżbietę Wolańską – nauczycielkę wychowania fizycznego w naszej
szkole. Pani Ela opowiedziała dzieciom
o tenisie stołowym – swojej ulubionej dyscyplinie sportowej, w której osiągała sukcesy. Jako uczennica klasy VIII była na mistrzostwach Polski. Drugiego dnia czytania
dzieci wysłuchały ulubionej bajki pani E.
Wolańskiej pt. „Żabi król”. Każdy strażak
musi być dobrze wysportowany, dlatego
na trzeci dzień czytania zaprosiliśmy tatę
Szymona p. Jacka Kuśnierczyka – zawodowego strażaka. Pan Jacek Kuśnierczyk
przyszedł do nas ubrany w strój strażaka, co
wzbudziło u dzieci duże zainteresowanie.
Opowiedział dzieciom o odpowiedzialnej
pracy, jaką wykonują strażacy, niebezpieczeństwach, którym muszą stawiać czoło
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oraz o zachowaniach dzieci w obliczu
zagrożenia. „Kto ugasi pożar” - to tytuł książeczki, którą przyniósł p. Jacek
do czytania. Wzbudził zainteresowanie
dzieci, gdyż książeczka była bogato ilustrowana i bardzo ciekawa. Po wysłuchaniu treści dzieci odpowiadały na pytania,
a potem narysowały piękne ilustracje.

W naszej szkole też mamy małych sportowców, więc na czwartek zaprosiliśmy Olka Nykiel – ucznia klasy
I, który jest zawodnikiem Krośnieńskiej
Akademii Piłkarskiej „Bardomed”. Olek
przyszedł w stroju sportowym, w który
rozgrywają mecze, pokazał kilka ćwiczeń, jakie wykonuje przed treningiem.
Przeczytał swoją ulubioną bajkę pt. „Kot
w butach”.
Na ostatni dzień tygodnia zaprosiliśmy trenerów Krośnieńskiej Akademii
Piłkarskiej „Bardomed” pana Jakuba Popielarza i pana Damiana Pasterkiewicza.
Opowiedzieli dzieciom, jaki powinien
być sportowiec, co powinno wyróżniać
go wśród innych, że warto rozwijać
swoje zainteresowania i zdolności oraz
dążyć do celu. Panowie oczywiście przyszli ze swoimi książeczkami, których
treści dzieci wysłuchały z dużym zainteresowaniem. Trenerzy swoją obecnością

wzbudzili duże zainteresowanie wśród
uczniów, ponieważ kilka osób z naszej
grupy trenuje w Krośnieńskiej Akademii Piłkarskiej.
Dziękujemy zaproszonym gościom, którzy zaangażowali się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, za
poświęcony czas i miłe chwile. Chcemy podkreślać, że warto czytać. Jest to
doskonała forma kontaktu z dzieckiem,
znakomity sposób zaspokajania jego
potrzeb emocjonalnych. Dziecko słucha wówczas głosu rodzica zaangażowanego w czytanie, może obserwować
jego mimikę i gesty. Jest to świetny
czas do wspólnej zabawy, ale też do prowadzenia rozmów, bowiem często dzieci
zadają pytania, aby upewnić się czy dobrze
zrozumiały treść książki.
			 Lucyna Prajzner
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Pokojowa rewolucja 1989
Rozmowa z Zygmuntem Błażem Starostą Brzozowskim w latach 2002-2018,
Wojewodą Krośnieńskim w latach 1990-1994, działaczem Solidarności w latach 80-tych

Sebastian Czech: 4 czerwca 1989 roku,
w wyniku porozumień zawartych przy
Okrągłym Stole, odbyły się wybory
do Sejmu i Senatu, nie w pełni jeszcze
wolne, bo Solidarność do Sejmu mogła zdobyć maksymalnie 35 procent,
ale mimo wszystko Polacy mogli już
wyrazić swój pogląd na temat ustroju socjalistycznego i wybrać swoich
przedstawicieli do parlamentu. Ostatecznie przedstawili swój pogląd na
sytuację polityczną w kraju w sposób
jednoznaczny, bo w Sejmie Solidarność zdobyła wszystkie możliwe 35
procent mandatów, a w Senacie, gdzie
wybory były już wolne, 99 procent,
czyli 99 mandatów na 100. Na ile przed
czerwcowymi wyborami roku 1989
rozpoczęła się odbudowa struktur Solidarności w terenie, konkretnie w ówczesnym województwie krośnieńskim?
Zygmunt Błaż: Jesienią 1988 roku powstała Regionalna Komisja Wykonawcza
i od tego momentu na nowo rozpoczęliśmy organizować Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
Następstwem tego było powołanie 16
kwietnia 1989 roku Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego. Nie mieliśmy
lokalu, więc korzystaliśmy z gościnności Ojców Franciszkanów w Krośnie.
Wyłoniono zarząd Komitetu, którego
zostałem przewodniczącym, zaś funkcje
wiceprzewodniczących pełnili: Henryk
Kozik, Ryszard Matysik, Adam Pęzioł,
Paweł Chrupek, sekretarzem był Józef
Kinel, skarbnikiem Sławomira Leśniak,
a główną księgową Pani Kozubal. Utworzono 5 zespołów odpowiadających za
różne zadania. Musimy jeszcze cofnąć
się o kilka lat, do bodaj 1982 roku, kiedy
to wybraliśmy się w kilka osób do Krasiczyna, gdzie ksiądz Stanisław Bartmiński
organizował spotkania, na których można było posłuchać wykładów z historii
najnowszej Polski, ekonomii, społecznej
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

nauki Kościoła, prowadzonych przez różne autorytety naukowe z uczelni lubelskich,
warszawskich, z Rzeszowa, z seminarium
w Przemyślu. Bardzo nam się to spodobało
i postanowiliśmy przenieść pomysł na teren
województwa krośnieńskiego. Przekonaliśmy też do projektu ówczesnego proboszcza
parafii w Haczowie, Kazimierza Kaczora,
otwierającego wtedy Dom Jana Pawła II,
w którym mieścił się punkt katechetyczny
i sala widowiskowa mieszcząca około 400
osób. I właśnie w tym miejscu odbywały się
wykłady. Inicjatywę społeczeństwo zaakceptowało, przyjeżdżali ludzie z całego regionu,
z różnym wykształceniem, przedstawiciele
różnych zawodów. Sala pękała w szwach, wykłady uświadamiały w pewnych kwestiach polityczno-ekonomiczno-społecznych, po prostu
przygotowywały do opozycyjnej działalności.
S. Cz.: Wracając do wyborów 4 czerwca
1989 roku. To była pierwsza nazwijmy to
normalna kampania wyborcza od czasów
II Rzeczpospolitej, jak sobie z nią poradziliście. Czerpaliście przykład z kampanii
zachodnich, czy kierowaliście się własnym
wyczuciem, wiedzą, jak to wyglądało?
Z. B.: Wszystko odbywało się spontanicznie, nikt nie żądał żadnych diet, zwrotów za
benzynę, a podkreślmy, że paliwo kupowało się na kartki. Społeczeństwo garnęło się
do pomocy, dzięki czemu mogliśmy działać
z rozmachem, na szeroką skalę. Przecież nie
mieliśmy żadnego doświadczenia w prowadzeniu kampanii, nie mieliśmy prasy, radia,
telewizji, łączności, drukarni, a tym wszystkim dysponowali komuniści. Widać zatem jak
nierówna była to walka. Mieliśmy za to hart
ducha, dzięki któremu zwyciężyliśmy. To był
fantastyczny czas, prawdziwe poświęcenie,
całkowicie bezinteresowne działanie na rzecz
zmian w kraju.
S. Cz.: Skąd rekrutowali się kandydaci,
należeli do nich lokalni liderzy, czy wspierano się nazwiskami ogólnopolskimi?
Z. B.: Toczyły się długie dyskusje, padały
różne propozycje. Na przykład próbowałem
namówić do kandydowania profesora Matysika, polonistę z liceum ogólnokształcącego,
humanistę z krwi i kości, człowieka o szerokich horyzontach. Miał jednak wątpliwości,
obiekcje, czy sobie poradzi, czy nadaje się
do pracy w parlamencie. I ostatecznie nie
wyraził zgody, więc należało szukać dalej.
W końcu zadecydowaliśmy, że 3 osoby
wytransferujemy z centrali, z Warszawy,
a 1 kandydat pochodził będzie z naszego środowiska, czyli Paweł Chrupek. Myśleliśmy
o Waldemarze Pańko, pochodzącym z Turzego Pola, ale nie zgodziły się na to Katowice,

gdzie wówczas pracował. Zaproponowano nam Gustawa Holoubka, Jerzego
Osiatyńskiego i Andrzeja Szczypiorskiego. Znałem oczywiście Holoubka, jako
popularnego aktora, ale Osiatyńskiego
i Szczypiorskiego nie bardzo kojarzyłem.
Szczególnie wartościowym okazał się
Osiatyński, znakomity ekonomista, piastujący ważne stanowiska w rządach Tadeusza Mazowieckiego, w którym był szefem
planowania i Hanny Suchockiej, pełniąc
funkcję ministra finansów.
S. Cz.: Kandydaci z zewnątrz zaprezentowali się tutejszym mieszkańcom?
Z. B.: Mieliśmy duże spotkania na rynkach, między innymi w Jaśle, Krośnie
i Sanoku. W Krośnie pojawiło się około
pięciotysięczny tłum. Kampanię wspierali artyści: Lucjan Kydryński, Halina Kunicka, Jan Pietrzak, tak więc wiece miały
bardzo podniosły, patriotyczny i uroczysty
charakter. To przyciągało mieszkańców,
przemawiało do nich.
S. Cz.: Służba Bezpieczeństwa bardzo
przeszkadzała w prowadzeniu kampanii?
Z. B.: Oczywiście, że tak. Zrywano Solidarnościowe plakaty, kontrolowano spotkania z udziałem naszych kandydatów,
władza miała aparat bezpieczeństwa
i używała go w kampanii. Osobiście to odczułem, kiedy wracając z Ustrzyk Dolnych
późną nocą zauważyłem za samochodem
ogon w postaci najpierw tarpana, a później nysy. Odpuścili dopiero w Rymanowie, gdy skręciłem do domu, w kierunku
Haczowa. Przeszkadzali jak tylko mogli,
mimo porozumień przy Okrągłym Stole.
S. Cz.: Trudno było pozyskać fundusze
na prowadzenie kampanii?
Z. B.: Radziliśmy sobie na różne sposoby.
Na przykład Jan Bałuka wpadł na pomysł,
żeby wyprodukować w hucie szklanki
z napisem „Solidarność”, które rozeszły
się w liczbie 5 tysięcy sztuk, niczym ciepłe bułeczki. Później wykonaliśmy drugi
rzut. Łączyłem dwie funkcje: przewodniczącego Tymczasowego Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” oraz szefa Komitetu
Obywatelskiego i w tym czasie nie naruszyliśmy związkowych składek.
S. Cz.: Czyli wparcie społeczne było
odczuwalne, ludzie naprawdę chcieli
zmian w Polsce, i to jak najszybciej.
Z. B.: Wpłacano też różne kwoty na Komitet Obywatelski, pamiętam też dolarową. Społeczeństwo tylko czekało na
zmiany ustrojowe, co odzwierciedlało zaangażowanie w pomoc Komitetowi Oby39
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watelskiemu. Praktycznie w każdej wiosce
był ktoś, kto rozwoził i wieszał plakaty, niektórzy jeździli z magnetowidem i wyświetlali
filmy patriotyczne, a zdarzyło się nawet, że
na CPN-ie sprzedano nam benzynę bez kartek. Słowem atmosfera niesamowita i pewnie
już niepowtarzalna.
S. Cz.: Kto ostatecznie został wybrany
z naszego okręgu do Sejmu i Senatu?
Z. B.: Na posłów Paweł Chrupek i Jerzy
Osiatyński, a na senatorów Andrzej Szczypiorski i Gustaw Holoubek.
S. Cz.: Pan osobiście nie chciał kandydować?

Z. B.: Nie widziałem się w tej roli. Wolałem
działać na rzecz samorządu, w tym czułem
się dobrze.
S. Cz.: Obserwując, analizując obrady
Okrągłego Stołu satysfakcjonowała Pana
wynegocjowana ilość miejsc w Sejmie dla
opozycji, te 35 procent Pana zdaniem była
wystarczająca?
Z. B.: Przypuszczaliśmy, że układ kontraktowy długo nie potrwa i to się potwierdziło.
Niebawem odbyły się wybory powszechne
do samorządów, prezydenckie, a jesienią
1991 roku do parlamentu. Moim zdaniem
te 35 procent okazało się skuteczne, bo nie
chodziło tylko i wyłącznie o arytmetykę,
tylko uruchomienie całej machiny zmian.
Zdaję sobie sprawę z występowania głosów
krytyki, że należało walczyć o więcej. Czy
mogło się udać, nie wiem, to już gdybanie.
Ale nawet jeślibyśmy mieli 50 procent zagwarantowane, to kolejne kroki związane
z wymienionymi wyżej wyborami, w pełni
już demokratycznymi, odbyłyby się jeśli nie
w takim samym czasie, to w bardzo podobnym. Okrągły Stół, wybory do Sejmu kontraktowego miały uświadomić jednoznacznie rządzącym wówczas Polską, że nie są
akceptowani w społeczeństwie i doprowadzić do demokratyzacji państwa. I to zadanie wypełniono.
S. Cz.: Zdawaliście sobie sprawę, że niebawem przejmiecie władzę nie tylko na
szczeblu krajowym, ale również lokalnym, w samorządach. Byliście na to przygotowani?
Z. B.: I tutaj zaowocowała aktywna postawa społeczeństwa w latach 80-tych, udział
we wspomnianych wcześniej wykładach,
czy kampanii wyborczej 89. Ponieważ wiele z tych osób zostawało radnymi, wójtami,
burmistrzami, czy prezydentami. Oczywiście zasad administracji, nowych rozwiązań
prawnych wszyscy musieli się uczyć, z tymi
zagadnieniami się zapoznać. Ale podkreślmy, że pierwsi samorządowcy, to ideowcy,
dla nich priorytetem było przeprowadzenie
transformacji, więc nikomu determinacji
nie brakowało. Żałuję likwidacji Komitetów
Obywatelskich, bo to był fantastyczny ruch.
Podjęto decyzję, że w miejsce Komitetów
powstaną partie polityczne, a w partiach nie
wszyscy chcą działać. Natomiast na rzecz
własnego środowiska, w ramach szerokiego
ruchu bardzo wielu się widzi.
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S. Cz.: Pan natomiast kontynuował publiczną działalność, już w roli wojewody
krośnieńskiego.
Z. B.: Miałem na to stanowisko innego kandydata, lecz nie uzyskał on akceptacji na
szczeblu rządowym. Zadzwonił wtedy szef
Urzędu Rady Ministrów w rządzie Tadeusza
Mazowieckiego, Jacek Ambroziak i w imieniu premiera zadał mi pytanie, czy decyduję się objąć funkcję wojewody. Poprosiłem
o dobę do namysłu, bo to niełatwa decyzja,
nie miałem żadnego doświadczenia w administracji państwowej. Wcześniej pracowałem w Instytucie Górnictwa Naftowego
w Krośnie, więc znałem się na nafcie, a nie
na administracji. Pojechałem do Przemyśla,
do arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, bo to
dla mnie niesamowity autorytet. Zaczęliśmy rozmawiać i arcybiskup powiedział, że
wielu kościelnych hierarchów miało pocho-

tuacja patowa, wynikająca z różnic cywilizacyjnych. Przykładowo szklankami
z krośnieńskiej huty z zaokrąglonymi
brzegami trudno było konkurować na
zachodzie, ponieważ tam używano już
zmywarek, które nie do końca domywały
szklanki produkowane w takiej technologii. I tak to wyglądało, przekonaliśmy się
o bezwzględnych zasadach gospodarki
rynkowej. Po prostu musisz być lepszy,
innej opcji sukcesu nie ma. Kombinowaliśmy wtedy na różne sposoby, próbowaliśmy rozwiązań barterowych, ale
bezskutecznie. Zaczęły padać PGR-y,
problemów przybywało. Nikt wcześniej
nie przechodził z socjalizmu do kapitalizmu. Ta droga okazała się kręta i wyboista, pewnie jeszcze bardziej niż się tego
spodziewaliśmy.
S. Cz.: Z perspektywy tych 30 lat pa-

dzenie arystokratyczne, a on, z pochodzenia
chłopskiego, też sobie poradził. Zasugerował w ten sposób, że powinienem podjąć
rękawicę, bo przy odpowiednim zaangażowaniu i pracowitości wszystkie przeszkody
są do pokonania. Podbudował mnie bardzo
i stwierdziłem, że dam radę.
S. Cz.: No właśnie, jak wyście dawali
radę, bo przecież należało prawo dostosowywać do całkowicie nowej rzeczywistości?
Z. B.: Przede wszystkim miałem szczęście
do kompetentnych ludzi. Z 22 wydziałów
Urzędu Wojewódzkiego utworzyliśmy 10,
a ich dyrektorami mianowałem urzędników
dotychczas pracujących. Postawiłem na
młodych, trzydziestokilkulatków. Reforma
okazała się niezłym rozwiązaniem, bo brak
doświadczenia nadrabiali pracą. Pracowitość stanowiła atut tych osób.
S. Cz.: Jak wyglądała sytuacja gospodarcza w regionie, bo transformacja okazała
się dosyć bolesna, wiele zakładów zamykano, masowo zwalniano z pracy?
Z. B.: Wiele produktów z województwa
krośnieńskiego trafiało na wschód, gdzie
rynki zbytu całkowicie się załamały. Natomiast wytwórczością naszą nie za bardzo
zainteresowany był zachód. Nastąpiła sy-

trząc, wykorzystaliśmy tę szansę, jaką
sami sobie wypracowaliśmy w latach
80-tych, a zwłaszcza w 1989 roku?
Z. B.: Osobiście uważam, że całkiem
nieźle. Sytuację bytową Polaków powinniśmy obiektywnie dzisiaj uznać za pozytywną, pochylając się oczywiście nad
obszarami biedy, której pewnie całkowicie zlikwidować się nie da. Ale większość
sobie poradziła, powstało wiele firm, nie
tyle skutecznie konkurujących w Europie, co przejmujących zachodnie przedsiębiorstwa, rozwijających się na skalę
światową. Takimi możemy pochwalić
się również w naszym regionie, województwie. To rezultat przemian sprzed
30 lat dokonanych pokojowo. Dodajmy,
że niewielu krajom udało się przeprowadzić pokojową rewolucję. Jesteśmy
w Unii Europejskiej, samorządy pozyskują pieniądze na drogi, budynki, instytucje służące na co dzień mieszkańcom.
Brakuje mi natomiast zgody narodowej,
występują za duże podziały, ale może
i do porozumienia z czasem dojdziemy.
Tego życzę sobie i wszystkim rodakom na
kolejne lata.
Rozmawiał Sebastian Czech
http://www.powiatbrzozow.pl
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Dzień Dziecka w Fundacji Pomocy Dzieciom

W niedzielę, 9 czerwca br. na terenie basenu odkrytego w Brzozowie,
odbył się piknik rodzinny z okazji dnia
dziecka. Niedzielne popołudnie upłynęło w świetnej atmosferze. Było mnóstwo
zabawy i uśmiechu. Pogoda dopisała.
Było wspaniale.
Na niedzielnym pikniku pokazaliśmy jak wygląda praca i zabawa w Małej
Akademii Życia, należącej do Fundacji

Pomocy Dzieciom im. Stanisławy
Bieńczak. Na stoiskach można było
popróbować swoich sił w różnego
rodzaju warsztatach - warsztaty artystyczne: malarskie – pod opieką p.
Agnieszki Mrozek: ozdobne pudełeczka - pod opieką p. Anny Brodzickiej – Woźniak – Handemade by Ann;
wikliniarskie – pod okiem p. Stanisławy Herbut. Warsztaty z dietetyki
- pod okiem p. Angeliki Sowy – AS
Dietetyk z Rzeszowa. Warsztaty z robotyki – pod okiem p. Rafała Kowalczyka – Tutorial Studio z Zawiercia.
Dzieci miały możliwość korzystania w wielu atrakcji – zabawy i konkursy z nagrodami, kręcenie balonów,
puszczanie baniek mydlanych, malowanie twarzy, dmuchane zjeżdżalnie. Udostępniony był również plac zabaw i kort
tenisowy.
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Uczestnicy pikniku mogli
obejrzeć wystawy zdjęć z życia
Fundacji, które robiliśmy podczas
różnych wydarzeń, warsztatów,
wycieczek. Większość zdjęć zrobiła nasza koleżanka - Weronika
Pietrasz, pasjonatka fotografii, od
kilku lat wolontariuszka Fundacji.
W części artystycznej wystąpili m.in. uczestnicy realizowanego projektu „Młodzież na 5+”,
przygotowani przez instruktorów, którzy charytatywnie prowadzą zajęcia
w Wiosce Dziecięcej. Zaprezentowała się grupa wokalna Sing Star – przygotowana przez
Annę Rzepkę; grupa teatralna CRAYONS
– przygotowana przez Damiana Kierka; grupa
taneczna Black Roses – przygotowana przez
nasza koleżankę Marysię Pietrasz. Marysia
jest podopieczną naszej Fundacji, laureatką
wielu konkursów i przeglądów tanecznych
jako członek zespołu dziecięco – młodzieżowego przy BDK. Wystąpili też uczestnicy
Akademii Kreatywnego Rozwoju: Kamila
Wolanin (śpiew) - uczennica SP w Górkach,
Szymon Rzepka (śpiew) - uczeń SP w Brzozowie oraz nasza koleżanka z Młodzieżowej

Rady Fundacji: Malwina Zdziarska (taniec)
– uczennica SP w Grabownicy. Gościnnie wystąpiła Aleksandra Kędra - uczennica SP Nr
1 w Humniskach, osiągająca imponujące sukcesy, laureatka ponad 60 konkursów wokalnych ogólnopolskich i międzynarodowych.
Marysia Pietrasz w duecie z Oliwią Mielcarek

(SP Stara Wieś) zaprezentowały się przepięknie. Marysia zatańczyła swój autorski
układ, a Oliwka pięknie zaśpiewała.
Pragniemy serdecznie podziękować
wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji pikniku: Burmistrzowi Brzozowa
– Szymonowi Stapińskiemu, Bogdanowi
Dytko – Dyrektorowi MOSiR, pracownikom kompleksu basenu odkrytego, Firmie
Eleo – Budmax i marketowi budowlanemu
PSB Mrówka, instruktorom, prowadzącym
warsztaty i pokazy, animatorkom: Annie
Rzepce i Annie Brodzickiej-Woźniak, instruktorom, którzy przygotowali grupy do
występów, Oli Kędrze za gościnny występ, Brzozowskiemu Domowi Kultury,
Piotrowi Paczkowskiemu i pielęgniarkom
z SPZOZ w Brzozowie, ochroniarzom
z firmy POGLESZ. Dziękujemy również
współpracującym szkołom, przedszkolom,
pedagogom, lokalnym mediom. W organizacji i przebiegu pikniku brało udział
ponad trzydziestu wolontariuszy Fundacji.
Szczególnie im dziękujemy. Dziękujemy
bardzo naszym rodzicom za poświęcony
czas i nieocenioną pomoc podczas imprezy. Dziękujemy wszystkim przybyłym za
uczestnictwo i świetną zabawę.
Piknik rodzinny z okazji dnia dziecka oraz wiele działań i warsztatów, naszych inicjatyw, od czerwca ubiegłego
roku realizowanych jest w ramach projektu
„Młodzież na 5+”, dofinansowanego przez
Narodowy Instytut Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.
Młodzieżowa Rada Fundacji
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Systemy wspomagające ochronę ludności
w powiecie brzozowskim

Celem niniejszego artykułu jest zapoznanie Czytelnika z systemami wspomagającymi ochronę ludności w powiecie brzozowskim, a także zainspirowanie
mieszkańców naszego powiatu do wykorzystywania dobrodziejstw technologicznych XXI wieku do celów prewencyjnych
oraz informacyjnych. Opisując te systemy można powiedzieć iż są to bezpłatne,
cywilne, ogólnodostępne narzędzia prognostyczne, pozwalające w czasie rzeczywistym sprawdzić wybrane parametry
pogodowe m.in. temperaturę, wilgotność
powietrza, intensywność zjawisk atmosferycznych (śnieg, deszcz), wyładowania
atmosferyczne czy stan wody w pobliskiej
rzece.

koryta rzeki. Dodatkowo w przystępny
sposób można sprawdzić wykres wypełnienia rzeki z ostatniej doby. Strona jest
responsywna, co oznacza, że jest dostępna
także dla urządzeń mobilnych takich jak tablet czy smartphone.

Monitoring jakości powietrza

Monitoring powodziowy

Powiat brzozowski posiada bardzo przydatny instrument w postaci systemu monitoringu i ostrzegania powodziowego.
System składa się ze stacji, które w czasie
rzeczywistym mierzą stan wody w rzece

Monitoring powodziowy - widok ogólny

Serwis pogodynka.pl - zakładka radary Polska

Pogodynka.pl

Szeroko rozbudowanym narzędziem
jest serwis internetowy pogodynka.pl.
Jest to strona internetowa prowadzona
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut
Badawczy. Za pomocą tej strony można w bardzo przystępny sposób sprawdzić szereg parametrów pogodowych
m.in. siłę i kierunek wiatru, natężenie
oraz występowanie zjawisk atmosferycznych z ostatniej godziny, temperaturę (przygruntową, na wysokości
2 m, odczuwalną) czy wilgotność powietrza. Serwis udostępnia także dane
o występowaniu ostrzeżeń meteorologicznych na obszarze poszczególnych
powiatów, podając dane o przyczynie
ostrzeżenia (np. burza z gradem, upał),
o stopniu zjawiska (stopnień I, II, III –
najgroźniejszy jest stopnień III) oraz
określa prawdopodobieństwo wystąpienia prognozowanego zjawiska.

Monitoring powodziowy - widok wybranej stacji

i przekazują informacje do systemu. Dane
aktualizowane są co godzinę. System jest
ogólnodostępny na stronach powiatu brzozowskiego, każdy mieszkaniec może sobie
sprawdzić stan rzeki w swojej okolicy oraz
sprawdzić ustalone dla rzeki poziom stanu
wysokiego, ostrzegawczego oraz alarmowego. Dostępna opcja wykresu/przekroju
pozwala na lepsze ukazanie wypełnienia
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Posiadanie rzetelnej wiedzy na temat możliwości wystąpienia określonego zjawiska
pogodowego może zostać wykorzystane
zarówno w prozaicznych sprawach (np.
planowanie ogniska ze znajomymi) oraz
w sprawach większej wagi ratując mienie
znacznej wartości a nawet życie ludzkie.
Aktywność fizyczna wśród Polaków systematycznie wzrasta. Bardzo popularną
formą aktywności mieszkańców naszego powiatu są spacery, bieganie, jazda na
rowerze czy nordic walking. Wszystkie
wymienione aktywności mają jedną cechę
wspólną – odbywają się na tzw. „świeżym powietrzu”. Starostwo Powiatowe
w Brzozowie dysponuje narzędziem pozwalającym w szybki i łatwy sposób
sprawdzić „świeżość” (innymi słowy/poprawniej – jakość) powietrza na zewnątrz.

Monitoring jakości powietrza
- stacja ul. ks. J. Bielawskiego

Na terenie naszego powiatu jest zainstalowanych 15 detektorów mierzących i przesyłających w czasie rzeczywistym takie
parametry jak zanieczyszczenie powietrza
pyłami PM 10, PM 2,5, temperaturę czy
wilgotność powietrza. Specjalne algorytmy pozwalają również prognozować
poziom zanieczyszczenia na najbliższą
dobę a także sprawdzić rozkład poszczególnych wartości w ciągu ostatniej doby.
Narzędzie dostępne jest za pośrednictwem
strony głównej Starostwa Powiatowego
(w zakładce na dole strony jakość powietrza) oraz w wersji aplikacji mobilnej Airly. Zachęcamy do aktywności na prawdziwie „świeżym” powietrzu.

Regionalny System Ostrzegania
Serwis pododynka.pl
- zakładka ostrzeżenia meteorologiczne

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wychodząc naprzeciw użytkownikom urządzeń mobilnych opracowało aplikację pod nazwą Regionalny
http://www.powiatbrzozow.pl
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wiązania umożliwia geolokalizacja, o którą została
uzupełniona aplikacja. Pracownicy wojewódzkich
centrów zarządzania kryzysowego mogą teraz zawęzić krąg odbiorców ostrzeżeń do osób przebywających na wybranym terenie. Na przykład, kiedy
wypadek drogowy zdarzy się na lokalnej drodze,
możliwe jest przekazanie ostrzeżeń dla kierowców
znajdujących się w określonej odległości (promieniu) od zdarzenia. Dodatkowo aplikacja została
wyposażona w poradniki opisujące postępowanie
na wypadek określonego zagrożenia.

Detektor burz

Starostwo Powiatowe w Brzozowie dysponuje
również detektorem burz. System w czasie rzeczy-

Aplikacja RSO ekran główny

System Ostrzegania. Aplikacja po
zainstalowaniu prosi użytkownika
o wybór województwa oraz kategorii
ostrzeżeń (ogólne, meteorologiczne,
hydrologiczne, drogowe, stan wód).
Jeśli ostrzeżenie o zbliżającym się
zagrożeniu nie dotyczy całego województwa, a jedynie niektórych gmin,
to taki komunikat może trafić do osób
przebywających na zagrożonym terenie. Warunkiem jest zainstalowanie aplikacji w telefonie i wybranie
odpowiednich ustawień. Takie roz-

Detektor burz - widok ogólny

Czerwiec z piłka nożną
Czerwcowy cykl zawodów
piłkarskich zakończył Kalendarz Powiatowych Szkolnych Imprez Sportowych na rok szkolny 2018/2019.
Łącznie w dwóch kategoriach wiekowych w Igrzyskach Dzieci i Igrzyskach Młodzieży Szkolnej udział
wzięły 22 drużyny z kilkunastu szkół
naszego powiatu.
Jako pierwsze do walki o tytuł
najlepszej drużyny powiatu przystąpiły dziewczęta w kategorii dzieci.
10 czerwca na „Orliku” w Bliznem
oprócz gospodyń zameldowały się
ekipy Górek, Starej Wsi, Brzozowa,
Golcowej Nr 1 i Grabownicy. Po
pierwszych meczach dało się zauważyć, że największymi umiejętnościami dysponują zespoły z Golcowej
i Grabownicy. Obydwie te drużyny
spotkały się już w grupie, gdzie padł
bezbramkowy remis, jednak wysokie
zwycięstwa z drużyną z Brzozowa
spowodowały, że zarówno jedne jak
i drugie zameldowały się w półfinałach. W nich najpierw Golcowa
bardzo pewnie pokonała Górki – naje-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

lepszą drużynę drugiej grupy, wygrywając 4 – 1,
a następnie Grabownica rozprawiła się z Bliznem
zwyciężając 3 – 0. Górki i Blizne zagrały więc mecz
o miejsce trzecie. Minimalnie lepszymi okazały
się miejscowe, które wygrały 1 – 0, rewanżując się
rówieśniczkom za przegraną w meczu grupowym.
W finale, jak przystało na najważniejszy mecz, emocji nie mogło zabraknąć i nie zabrakło. Grabownica
wprawdzie wyszła na jednobramkowe prowadzenie,
jednak z upływem czasu do głosu zaczęły dochodzić

wistym rejestruje wyładowania atmosferyczne, określając jednocześnie ich
rodzaj – wyładowania typu IC (cloud to
cloud – wyładowania pomiędzy chmurami) czy CG (cloud to ground – wyładowania na linii chmura – powierzchnia ziemii). Narzędzie obrazuje także
formowanie się komórek burzowych,
określając intensywność tworu a także
pozwala sprawdzić statystykę wyładowań z ostatniej doby. Dostęp do systemu jest możliwy za pośrednictwem
strony głównej Starostwa Powiatowego
w Brzozowie (podobnie jak monitoring
powodziowy oraz monitoring jakości
powietrza w zakładce u dołu strony).
Gorąco zachęcamy Szanownych
Czytelników do korzystania z wyżej
wymienionych dobrodziejstw technologicznych. Informacje tam zamieszczone mogą się okazać pomocne na
przykład w bezpiecznym zaplanowaniu
weekendowego odpoczynku czy zaoszczędzić nasz czas w razie blokady
szlaków komunikacyjnych. Przedstawione narzędzia są w pełni darmowe
oraz pochodzą z zabezpieczonych pod
względem teleinformatycznym źródeł.
Wydział Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa,
Obronności i Spraw Obywatelskich Starostwa
Powiatowego w Brzozowie

rywalki, które jeszcze w pierwszej połowie wyrównały. Po przerwie swoją
dobrą grą udokumentowały kolejnymi
trafieniami, pieczętując końcowy sukces. Ostatecznie Golcowa zwyciężyła 3
– 1, dzięki czemu zdobyła mistrzowski
tytuł.
Dzień później w Haczowie swój
turniej rozegrali chłopcy. W zawodach,
w których udział wzięło pięć drużyn
najlepiej zaprezentowali się zawodnicy
z Bliznego. Pokonali oni wszystkich
rywali, wygrywając kolejno z Brzozowem, Haczowem, Grabówką i Baryczą.
Z kompletem 12 pkt. oraz bilansem
bramkowym 10 – 1 zajęli zdecydowanie miejsce pierwsze. Do ciekawej sytuacji doszło na miejscach II-IV, bowiem
ekipy z Haczowa, Brzozowa i Grabówki miały na koncie po dwa zwycięstwa
i tyle samo porażek. Po szczegółowych
wyliczeniach drugie miejsce przypadło
gospodarzom, trzecie zdobył Brzozów,
a czwarte – Grabówka. Na piątym uplasowała się najsłabsza Barycz.
Areną kolejnych futbolowych
zmagań z udziałem zespołów z Dydni,
Brzozowa, Haczowa, Bliznego i Domaradza Nr 1 była Grabówka. Tutaj 13
czerwca spotkały się najlepsze drużyny chłopców z poszczególnych gmin
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w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zawody mimo dużego upału stały
na niezłym poziomie sportowym. Jako,
że spotkania rozgrywane były systemem
„każdy z każdym” wynik każdego meczu był brany pod uwagę przy końcowej kolejności drużyn. Rozstrzygnięcia
w poszczególnych spotkaniach wyraźnie pokazały, że wcześniej zgubione
punkty będzie później bardzo trudno
odrobić. Od początku turnieju dobrze
prezentowały się zwłaszcza zespoły
z Domaradza i Bliznego. Ten pierwszy
w meczu otwarcia wygrał 1 – 0 z Dydnią,
a później okazał się lepszy od Brzozowa
i Haczowa, zwyciężając odpowiednio
2 – 0 i 2 – 1. Z kolei team z Bliznego
po remisie 1 – 1 z Brzozowem wygrał
dwa kolejne mecze z Haczowem i Dydnią i przed ostatnim swoim meczem zachowywał szanse na końcowy tryumf.
Do decydującej batalii pomiędzy najlepszymi doszło w ostatnim spotkaniu
dnia. Zacięty, nerwowy mecz zakończył
się remisem 1 – 1, co oznaczało końco-

wą wygraną zawodników z Domaradza. Drugim
miejscem musiało zadowolić się Blizne, a trzecim
Brzozów.
Ostatni powiatowy szkolny turniej piłkarski
odbył się w Bliznem. 17 czerwca zmierzyły się
w nim dziewczęta w kategorii IMS ze szkół z Dydni, Bliznego, Górek, Grabownicy, Domaradza Nr 1
i Jabłonicy Polskiej. Po spotkaniach eliminacyjnych
w półfinałach zmierzyły się: Blizne z Domaradzem i Dydnia z Grabownicą. Obydwa me-

Po raz 35 w Polsce organizowane są zawody piłkarskie z cyklu „Piłkarska Kadra Czeka” im. St. Tymowicza. W turniejach tegorocznych uczestniczyli piłkarze urodzeni w roku 2004 i młodsi. Na terenie powiatu
brzozowskiego 6 czerwca na stadionie sportowym LKS
„Górki” zorganizowany został finał powiatowy tego
turnieju przez Powiatowe Zrzeszenie LKS i Starostwo
Powiatowe w Brzozowie. Współorganizatorami finału
byli także: Wojewódzkie Zrzeszenie LKS w Rzeszowie
oraz gospodarze turnieju Klub Sportowy LKS Górki.
W turnieju uczestniczyli piłkarze z klubów a mianowicie:
ULKS Blizne, LKS Hłudno, LKS Górki i LKS Izdebki.
Rozgrywki odbywały się systemem każdy z każdym, a w trakcie poszczególnych pojedynków uzyskano
następujące wyniki:
1. LKS Górki – LKS Hłudno
0:7
2. ULKS Blizne – LKS Izdebki
7:0
3. LKS Hłudno – ULKS Blizne
0:4
4. LKS Górki – LKS Izdebki
1:5
5. LKS Hłudno – LKS Izdebki
1:2
6. ULKS Blizne – LKS Górki
7:0
Tabela końcowa turnieju przedstawiała się następująco:
1. ULKS Blizne 9 pkt, bramki
18-1
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cze zakończyły się remisami 1 – 1
i w celu wyłonienia zwycięzców przeprowadzono serie rzutów karnych.
Karne lepiej wykonywały drużyny
z Bliznego i Dydni i to one awansowały do decydującego meczu. Wcześniej
w spotkaniu o „brąz” Grabownica
okazała się lepsza od Domaradza wygrywając 2 – 0. Mecz wieńczący turniej był rewanżem potyczki grupowej,
w której lepsze było Blizne. Tym razem Dydnia zagrała zdecydowanie lepiej niż w meczu sprzed kilku godzin.
Wygrała 2 – 0 i po ostatnim gwizdku
mogła świętować turniejowe zwycięstwo.
Zawody piłkarskie zakończyły sportową rywalizację na poziomie
szkół z terenu powiatu brzozowskiego
w zakończonym roku szkolnym. Najlepsze ekipy z poszczególnych turniejów zostały nagrodzone pucharami
i dyplomami ufundowanymi przez organizatora imprez – Starostwo Powiatowe w Brzozowie.
Marek Szerszeń

Piłkarska Kadra Czeka

2. LKS Izdebki 6 pkt, 		
7-9
3. LKS Hłudno 3 pkt,		
8-5
4. LKS Górki 0 pkt, 		
1-19
Zwycięzcy turnieju, młodzi piłkarze ULKS Blizne reprezentowaćbędą 25 czerwca nasz powiat na finale wojewódzkim organizowanym
http://www.powiatbrzozow.pl
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Słowa szczególnych podziękowań organizatorzy kierują także
pod adresem Starostwa Powiatowego w Brzozowie za piekne puchary, Wojewódzkiemu Zrzeszeniu LZS w Rzeszowie za nagrody rzeczowe (getry i piłki) i za wyżywienie uczestników oraz gospodarzom
imprezy działaczom LKS Górki za wzorowe przygotowanie obiektu
i wspaniałą organizację całej imprezy. Podczas zakończenia nagrody,
puchary i dyplomy wręczali Przewodniczący Podkarpackiego Zrzeszenia LZS Józef Krzywonos, Prezes LKS Górki Grzegorz Konopka
i Skarbnik PZ LZS w Brzozowie Grzegorz Ostrowski.
Rozgrywki piłkarskie prowadzili wzorowo sędziowie OKS
Krosno panowie Michał Nycz, Krzysztof Rajchel i Marcin Irzyk. Nad
prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali Przewodniczący PZ LZS
w Brzozowie Leszek Gierlach oraz Henryk Dąbrowiecki – Wiceprzewodniczący PZ LZS.
Henryk Dąbrowiecki

przez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Rzeszowie. Organizatorzy tego turnieju serdecznie dziękują wszystkim młodym
piłkarzom i ich trenerom za wspaniałe pojedynki piłkarskie
i wysoki poziom sportowy oraz wzorową postawę fair play.
Szczególne gratulacje składają trenerowi Marianowi Wojtowiczowi i jego znakomicie prezentującej się pod każdym
względem drużynie piłkarskiej. Stąd też życzymy dalszych
sukcesów w dalszych rozgrywkach tego cyklu. W skład drużyny weszli: Kamil Gębuś, Jakub Bielawski, Kryspin Nogaj,
Kamil Skiba, Krystian Skotnicki, Szymon Szczepek, Michał
Chęć, Mateusz Leśniak, Hubert Malinowski, Kacper Żyłka,
Patryk Żyłka, Karol Górniak, Kacper Stanek, Joachim Skiba,
Michał Herbut, Adrian Niemiec.

25 czerwca br. na stadionie „Iwonki” Iwonicz odbył się Finał
Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców
„Piłkarska Kadra Czeka”, w którym udział wzięły drużyny: ULKS Blizne, Huragan Jasionka, Sokół Malinie.
Wyniki przedstawiały się następująco:
- ULKS Blizne – Sokół Malinie 6:3
- Sokół Malinie – Huragan Jasionka 0:6
- Huragan Jasionka – ULKS Blizne 1:2
- I miejsce ULKS Blizne
- II miejsce Huragan Jasionka
- III miejsce Sokół Malinie
Królem strzelców został Patryk Żyłka, który strzelił 4 bramki.
ULKS Blizne awansował do Finału Centralnego Ogólnopolskiego Turnieju LZS Chłopców „Piłkarska Kadra Czeka” – Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS w Piłce Nożnej, które odbędą się w dniach 14 – 16
lipca 2019 r. w Zamościu.
Marian Wojtowicz

Mistrzostwa juniorów w szachach szybkich
8 czerwca br. w Krośnie odbyły się Mistrzostwa Województwa
Podkarpackiego Juniorów w szachach szybkich. W turnieju, w którym
jednocześnie startowali uczniowie, jak i zawodnicy klubowi wzięło
udział 263 młodych pasjonatów „królewskiej gry”. W tym gronie wystąpiło też 20 zawodników z powiatu brzozowskiego. Uczestników
turnieju podzielono na 12 grup wiekowych. Spośród naszych reprezentantów najlepsze wyniki osiągnęli: Dawid Futyma z SP w Górkach, który zajął I miejsce w grupie 10-latków oraz Paweł Sowiński
- uczeń SP Nr 2 w Humniskach. Na szczególną uwagę zasługuje sukces tego drugiego, który podobnie jak rok wcześniej swoje umiejętności szachowe sprawdził w grupie zawodników najstarszych (uczniów
szkół średnich) i w rywalizacji z nimi nie miał sobie równych.

W tym miejscu należy także wyróżnić
zawodniczki z LKS Parnas Stara Wieś: Joannę Fic i Kingę Kucia, które w swoich grupach
wiekowych zdobyły medale brązowe. Oprócz
wymienionych, miejsca w czołowej „10” województwa uzyskali: Jakub Tomkiewicz, Remigiusz Florek, Maja Mazurek, Klaudia Futyma,
Maria Krzysztyńska oraz Emilia Wojtas.
Transport zawodników na zawody zapewniło Starostwo Powiatowe w Brzozowie.
Kazimierz Kozubal
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl
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X Rajd Rowerowy

„Błękitną
Wstęgą Sanu”
22 czerwca br. na terenie Zajazdu
u Schabińskiej w Krzemiennej nad Sanem
wyjątkowo licznie spotkali się uczestnicy
X Rajdu Rowerowego „Błękitną Wstęgą Sanu”. W tym jubileuszowym rajdzie
udział wzięło około 100 uczestników zorganizowanych w 18 drużynach. Uroczystego
otwarcia imprezy dokonał Leszek Gierlach
Przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia
LZS w Brzozowie, który powitał dzieci,
młodzież i dorosłych uczestników rajdu.
Następnie Henryk Dąbrowiecki – organizator wcześniejszych edycji przedstawił
regulamin rajdu oraz przypomniał zasady
bezpiecznego poruszania się po drogach
publicznych. Poinformował on obecnych
o możliwości wyboru jednej z dwóch tras
rajdowych przygotowanych przez organizatorów. Obydwie z nich rozpoczynały się
i kończyły na terenie Zajazdu. Trasa krótsza (17 km) biegła przez Jabłonicę Ruską,
Hroszówkę, Ulucz, Witryłów, Temeszów
i prowadziła urokliwymi drogami dookoła
doliny Sanu. Dłuższa trasa (32 km) przebiegała przez Jabłonicę Ruską, Siedliska,
Hutę Poręby, Żohatyń, Borownicę, Ulucz,
Witryłów, Temeszów do Krzemiennej.
Wiodła ona malowniczymi terenami Pogórza Dynowskiego, Przemyskiego i Doliną Sanu. Na początek wszystkie drużyny
rajdowe wyposażone zostały w dokładne
mapy i przewodniki turystyczne, niezbędne do prawidłowej orientacji w terenie.
W trakcie przejazdu każdy zespół meldował się na czterech punktach kontrolnych.
Na pierwszym z nich sprawdzana była
wiedza o Gminie Dydnia. Uczestnicy odpowiadali na pytania testowe opracowane
przez Henryka Dąbrowickiego. Z kolei na
punkcie drugim sprawdzana była znajomość przepisów o ruchu drogowym. Nadzorowali to Bronisław Przyczynek i Piotr
Wrona. Podczas kolejnego przystanku kontrolę ogólnej sprawności fizycznej przeprowadził Bogdan Dytko. Na ostatnim punkcie usytuowanym koło kościoła w Uluczu
wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadził zawodowy ratownik medyczny Henryk Kostka. Każda z drużyn, która zameldowała się na danym przystanku
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otrzymywała punkty, które były podstawą do ustalenia końcowej klasyfikacji. W ten sposób miejsca pierwsze
uzyskały dwie drużyny: „Miętuski”
w składzie – Danuta Kic, Aneta Pietryka, Magdalena Dąbrowska, Patrycja
Herbut i Marcin Kopczyk oraz „Syk
Gum” – Jerzy Gratkowski, Grzegorz

Oleniacz, Bernadetta Gratkowska
i Marcin Gratkowski. Obydwie zwycięskie ekipy zgromadziły po 75
pkt. Kolejne miejsca zajęli: „Szybcy
i Wściekli” – Andrzej Siedlecki i Gabriel Siedlecki oraz „Wróbel Team”
– Maciej Wróbel, Anna Wróbel, Jakub Wróbel i Witold Wróbel.
Poza wymienionymi w rajdzie uczestniczyły: „MTB Brzozów - Rancing Team”, „Grabownica
Team”, „Białe Orły”, „Start Rower”,
„Czajkowscy Team”, „Jelenie”,

„Rowerowe Delfiny”, „MTB Bora”, „Despasito Team”, „Szybcy i Trzeźwi”, „Zajączki Team”,
„Wilki Team”, „Team MOSiR Brzozów” i „Korona
Team”.
Po zakończonym rajdzie wszystkie drużyny
otrzymały dyplomy, medale, puchary i nagrody
rzeczowe, które wręczyli: Jacek Adamski – Wicestarosta Brzozowski, Alicja Pocałuń - Wójt Gminy Dydnia oraz organizatorzy: Leszek Gierlach,
Piotr Wrona i Henryk Dąbrowiecki z Powiatowego
Zrzeszenia LZS w Brzozowie. Ponadto Powiatowe
Zrzeszenie LZS uhonorowało okolicznościowymi
statuetkami osoby, które w sposób szczególny były
zaangażowane w organizację poprzednich rajdów.
Statuetki otrzymali: Janusz Draguła, Bronisław
Przyczynek, Kazimierz Barański, Waldemar Buczek, Bogdan Dytko, Roman Dacko oraz Katarzyna i Grzegorz Schabińscy.
Szczególnie wzruszającym momentem imprezy była wizyta kilku reprezentantów rajdu pod
wodzą Kazimierza Barańskiego u młodej Oliwii
Bąk - mieszkanki Witryłowa dzielnie walczącej
o zdrowie i życie. Organizatorzy na ręce babci
dziewczynki przekazali uroczego misia z dedykacją: „Dla walecznej Oliwki z najlepszymi życzeniami – uczestnicy rajdu”.
Po oficjalnej ceremonii zakończenia organizatorzy ugościli startujących zimnymi napojami,
kawą, herbatą, słodyczami, smakowitymi kiełbasami i kaszanką z grilla. Organizatorzy tej przepięknej imprezy składają serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji rajdu. Słowa podziękowań
skierowane są przede wszystkim do:
- Starostwa Powiatowego w Brzozowie za dofinansowanie imprezy,
- Zajazdu u Schabińskiej w Krzemiennej za użyczenie bazy i organizację poczęstunku,
- Wójtowa Gminy Dydnia za wsparcie finansowe przeznaczone na zakup nagród rzeczowych
i przekazane mapy i przewodniki turystyczne,
- firmy „m-Ubezpieczenia” za bezinteresowne
ubezpieczenia wszystkich uczestników rajdu,
- Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie za patrolowanie tras wyścigu,
- Lokalnej Grupy Działania w Brzozowie za przekazane mapy, przewodniki po „Ziemi Brzozowskiej”,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Brzozowie za czynne włączenie się do organizacji i dobrą współpracę z PZ LZS w Brzozowie,
- Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Rzeszowie za
sfinansowanie wyżywienia,
- Państwa Grażyny i Andrzeja Wojtowiczów – właścicielom firmy „Gran – Pik” za przekazane słodycze,
- Brzozowskiej Gazety Powiatowej i Tygodnika
„Nowe Podkarpacie” za patronat medialny.
Henryk Dąbrowiecki, fot. Kazimierz Barański
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