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INFORMACJA
Dotycząca realizacji ważniejszych 
zadań w ramach budżetu powiatu 

i pozyskanych środków 
ze źródeł zewnętrznych w 2019 r.

1. MODERNIZACJE ORAZ REMONTY DRÓG 
Z udziałem środków z Budżetu Państwa 
- Dynów - Jabłonica RuSka w miejscowości Siedliska i Wołodź      3001 m

INFRASTRUKTURA DROGOWA

       Koszt ogółem            1 686 240 zł
 Środki Budżetu Państwa 50%          843 120 zł                                
 Środki własne   50%            843 120 zł
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W trakcie remontu Po remoncie

Koszt ogółem 
1 261 828 zł

         Środki Budżetu Państwa 74,40%
939 162 zł                                

Środki własne 25,60%  
322 666 zł

- DyDnia - WyDrna w miejscowości Wydrna   990 m

Koszt ogółem     657 013 zł
 Środki Budżetu Państwa 80%   525 610 zł                                
 Środki własne   20%     131 403 zł

- Jasienica rosielna - Blizne w miejscowości Jasienica R. 990 m

GMINA DOMARADZ

Budowa chodnika przy drodze:
- Barycz - Niebylec w miejscowości Barycz      127 mb.
- Domaradz - Lutcza w miejscowości Domaradz       65 mb.
   Długość łącznie            192 mb.

Koszt ogółem 

314 962 zł
Środki własne 50% 

157 481 zł

Środki Gminy Brzozów 50% 
157 481 zł

2. BUDOWA I REMONTY CHODNIKÓW

GMINA BRZOZÓW
Budowa chodnika przy drodze:
- Brzozów - Wara w miejscowości Przysietnica  232 mb.

Barycz

Koszt ogółem
168 742 zł
Środki własne 50%

 84 371 zł

Środki Gminy Domaradz 50%
 84 371 zł
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GMINA HACZÓW
Budowa chodnika przy drodze:
- Iskrzynia - Trześniów w miejscowości Haczów      133 mb.
- Iskrzynia - Trześniów w miejscowości Trześniów          72 mb.
- Wzdów - Besko w miejscowości Wzdów       142 mb.
    Długość łącznie             347 mb.

Haczów Trześniów

 Koszt ogółem             424 378 zł
 Środki własne   50%           212 189 zł
 Środki Gminy Haczów  50%           212 189 zł

GMINA DYDNIA
Budowa chodnika przy drodze:
- Dydnia - Wydrna w miejscowości Wydrna   450 mb.

Koszt ogółem          412 355 zł
(koszt budowy chodnika został ujęty przy przebudowie 

drogi Dydnia - Wydrna)

Siedliska

GMINA NOZDRZEC
Budowa chodnika przy drodze:
- Dynów - Jabłonica Ruska w miejscowości Siedliska 111 mb.

Koszt ogółem          117 389 zł

Razem wydatki na infrastrukturę drogową 2019 r. 

5 530 724 zł

3. ZADANIA I INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZOZOWIE  

W tym m.in.:
- dosprzętowienie, zakup środków trwałych   603 081 zł
- bieżące i zimowe utrzymanie dróg, remonty cząstkowe  379 730 zł
- remonty obiektów mostowych i promów     34 750 zł

(koszt budowy chodnika został ujęty przy przebudowie drogi 
Dynów - Jabłonica Ruska)

Zakupiony samochód ciężarowy Nowa koparkoładowarka z klimatyzacją

Wydrna

Koszt ogółem 
1 017 561 zł
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EDUKACJA PUBLICZNA
Powiatowy ZesPół ekonomicZno-administracyjny sZkół

1. Wykonanie termomodernizacji oraz odwodnienia fundamentów 
budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie

         Koszt ogółem      573 000 zł
 Środki własne   51%  292 000 zł
 Środki Budżetu Państwa  49%  281 000 zł

2. Realizacja mikroprojektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” 
W zakres projektu wchodzą: 
- szkolenia dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozo-

wie oraz Stredna priemyselna skola technicka w Bardejowie
- warsztaty dla nauczycieli oraz przedstawicieli samorządu
- wyjazd studyjny dla uczniów i nauczycieli ZSB w Brzozowie oraz Stredna 

priemyselna skola technicka w Bardejowie

         Koszt ogółem                 241 385 zł
 Środki z EFRR  85%  205 175 zł
 Środki własne  15%    36 210 zł

3. Program ERASMUS+
- Projekt LOKALNE ROZWIĄZANIA GLOBALNYCH WYZWAŃ

Realizowany jest w okresie od 01. 09. 2019 r. do 31. 08. 2021 r. 
W jego ramach przewiduje się cztery krótkoterminowe (5-7 dni) wyjaz-
dy wybranych uczniów (uczestników projektu) z opiekunem do krajów 
partnerskich: Rumunii, Litwy, Portugalii i Hiszpanii.

Budżet projektu wynosi 24 tys. euro i jest w całości finansowany 
ze środków UE.

- Projekt ZAGRANICZNE DOŚWIADCZENIE KLUCZEM DO SUKCESU
Realizowany jest w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie  

od września 2019 r. do sierpnia 2020 r. Wedle jego założeń zostaną 
zorganizowane czterotygodniowe praktyki zawodowe w irlandzkich 
przedsiębiorstwach dla 9 uczniów technikum kształcących się w zawo-
dzie technik budownictwa oraz tygodniowe szkolenie dla 5 nauczycieli 
przedmiotów zawodowych.

Budżet projektu wynosi 35 tys. euro i jest w całości finansowany 
ze środków UE.

4. Zakup BUSA do przewozu osób niepełnospraw-
nych dla SOSW w Brzozowie 

         Koszt ogółem   129 948 zł
 Środki z PFRON  54%  70 000 zł
 Środki własne  46%  59 948 zł
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5. Pozostałe zakupy, remonty itp.
- stypendia dla uczniów w ramach Programu 
  Stypendialnego Powiatu Brzozowskiego          282 000 zł
- wyposażenie pracowni komputerowej w I LO            74 000 zł
- zakup szafek szkolnych dla uczniów ZSB w Brzozowie     32 767 zł
- wykonanie tynków wewnętrznych klatki schodowej
  w budynku I LO w Brzozowie               7 500 zł
- utwardzenie placu pod garaż kostką brukową oraz zakup 
   garażu typu „blaszak” dla SOSW w Brzozowie            14 080 zł
- montaż klimatyzacji dla PZEAS w Brzozowie              30 800 zł
Ponadto zlecono wykonanie dokumentacji kosztorysowo-budowlanej na:
- Przebudowę budynku warsztatów szkolnych wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania na budynek dydaktyczny na potrzeby ZSE w Brzozowie.

Razem wydatki na oświatę w 2019 r. 
22 460 097 zł

W tym:
Subwencja oświatowa     93,44%   18 698 029 zł

OCHRONA ZDROWIA
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
1. Zadania inwestycyjne i remonty
W tym m.in.:   
- Termomodernizacja Pawilonów F i G oraz modernizacja kotłowni  5 519 000  zł
- Rozbudowa z przebudową Pawilonu A i B                    257 000  zł
- Utwardzenie dróg i placów          42 000  zł
- Wentylacja mechaniczna Zakładu RTG                       11 000 zł
- Zakup i montaż garaży - magazyny          11 000 zł

Modernizacja kotłowni 

Koszt ogółem          5 840 000 zł
  Środki z UE  59%  3 454 000 zł
   Środki własne  41%  2 386 000 zł

1. 
2. Zakup sprzętu medycznego, wyposażenia itp.
W tym m.in.:
- zakup akceleratora dla zakładu radioterapii    8 125 000 zł
- sprzęt komputerowy, myjnie-dezynfektory, stanowiska pielęgnacji 
   niemowląt, kardiomonitory, pompy infuzyjne itp.         695 000 zł
- sprzęt dla noworodków i małych dzieci (WOŚP)         207 000 zł
- stacja planowania leczenia - zakład radioterapii         440 000 zł 
- elektroniczny monitoring sal porodowych i pooperacyjnych
  na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym               31 000 zł

Koszt ogółem          9 498 000 zł
Środki z MZ  77%  7 271 000 zł
Środki własne  20%  1 943 000 zł
Pozostałe środki    3%     284 000 zł

Razem nakłady w 2019 roku

15 338 000 zł

- Budowę budynku warsztatów dla potrzeb ZSB w Brzozowie.
- Przebudowę dachu wraz ze zmianą pokrycia na budynku ZSE 

w Brzozowie.
- Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazowej w budyn-

ku ZSB w Brzozowie.

Akcelerator

Sprzęt dla noworodków i małych dzieci
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Modernizacja kotłowni 

GeoDezJa i KartoGrafia:
1. W ramach działalności Powiatowe-
go Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej wydano około 7 768 ma-
teriałów geodezyjno-kartograficznych, wypi-
sów, wyrysów oraz map.
2. W ramach działalności Powiatowego Ze-
społu Uzgadniania Dokumentacji Projekto-
wej uzgodniono i wydano protokoły dla około 
88 projektów budowlanych.
3. W systemie TurboEWID dokonano około  
6 683 zmian przedmiotowych i podmiotowych 
na podstawie takich dokumentów jak: akty no-
tarialne, decyzje administracyjne, orzeczenia 
sądu itp.

Przychody za świadczone przez POD-
GiK usługi geodezyjne i kartograficzne  
w 2019 r. zamknęły się kwotą 535 930 zł. Po-
nadto, w 2019 roku zlecono opracowanie pro-
jektu i wykonanie modernizacji  szczegółowej 

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, 
KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

wysokościowej osnowy geodezyjnej 
na terenie powiatu brzozowskiego za 
kwotę 298 000 zł. Prace te zostały sfi-
nansowane z dotacji budżetowej Wo-
jewody Podkarpackiego w wysokości 
200 000 zł, a w wysokości 98 000 zł ze 
środków powiatu brzozowskiego.
GospoDarKa Gruntami sKarBu 
Państwa i Powiatu m.in:
1. Naliczanie i egzekwowanie należ-
ności związanych z udostępnianiem 
nieruchomości z zasobu
Z tytułu opłat za trwały zarząd i wie-
czyste użytkowanie gruntów Skarbu 
Państwa pozyskano środki w kwocie 
187 050 zł. 75% tej kwoty tj. 140 288 zł 
zostało przekazane do budżetu Wojewo-
dy, natomiast pozostałe 25% (46 762 zł) 
zasiliło fundusz gospodarki nierucho-
mościami powiatu brzozowskiego.

2. Zbywanie oraz nabywanie nieruchomości
Za zgodą Wojewody sprzedano z zasobu 
nieruchomości Skarbu Państwa nierucho-
mość położoną w Grabownicy Starzeńskiej 
za kwotę 77 124 zł i udział w nieruchomo-
ści położonej w Górkach za kwotę 8 362 zł.  
25% pozyskanej kwoty (21 385 zł) zasiliło 
fundusz powiatu brzozowskiego.
3. Ochrona gruntów rolnych i leśnych 
oraz aktualizacja użytków gruntowych 
oraz klasyfikacja gruntów 
Wydano 97 decyzji o aktualizacji ewiden-
cji gruntów i budynków oraz 64 decyzje  
o zmianie gleboznawczej klasyfikacji grun-
tów. Dla gruntów zalesionych w ramach 
programu PROW przeprowadzono klasyfi-
kacje 23 działek, a prace te w kwocie 10 793 
zł zostały pokryte ze środków powiatu. 
4. Scalenia i wymiany gruntów
Opracowano założenia do projektów sca-
lenia i wymiany gruntów dla miejscowości 
Turze Pole i Zmiennica. Koszty opracowa-
nia wyniosły 109 225 zł i zgodnie z porozu-
mieniem zawartym z Gminą Brzozów w po-
łowie zostały pokryte ze środków powiatu.

Liczba obsłużonych interesantów 29 440 osób

referat reJestracJi poJazDóW:
1. Rejestracja pojazdów     7601 
2. Wydanie dowodów rejestracyjnych   8877 
3. Wyrejestrowanie     1014
4. Zgłoszenie sprzedaży     3684
5. Wymiana dowodu rejestracyjnego   1345
6. HAK, GAZ, zm. rodzaju       535
7. Czasowe wycofanie             31
8. Wpis adnotacji VAT/PIT        74
9. Wtórniki          154
10. Wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej           20
11. Wydanie zaświadczeń         60
12. Decyzje na wtórniki tabliczki znamionowej          24
13. Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego       123
14. Wyrejestrowanie z urzędu      178
15. Wpis/wykreślenie zastawu rejestrowego               1
referat praW JazDy:
1. Wydanie praw jazdy oraz rozszerzenie uprawnień  4171
2. Zatrzymanie praw jazdy lub zwrot       382
3. Wydanie decyzji o cofnięciu uprawnień lub przywróceniu     168
4. Wydanie skierowań         285
5. Przyjęcie i przekazanie akt kierowcy         215
6. Wydanie międzynarodowych praw jazdy       25
7. Wydanie zezwolenia na kierowanie tramwajem                   1
8. Wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzyw.     40

KraJoWy transport DroGoWy osóB i rzeczy:
1. Rejestrowanie działalności przedsiębiorców 
    prowadzących ośrodki szkolenia kierowców                        2
2. Nadzór nad szkoleniem kierowców                                     36
3. Ewidencja instruktorów                                                       53
4. Usuwanie pojazdów                   14
5. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg              54
6. Przeglądy gwarancyjne dróg                   17
7. Wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom                8
8. Nadzór nad działalnością stacji kontroli pojazdów             31
9. Zgody na przejazd po drogach powiatowych 
    o ograniczonym tonażu                   27
10.  Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu                     75
11. Współpraca w zakresie organizacji i bezpieczeństwa 
      ruchu drogowego                   14
12. Zgody na korzystanie z przystanków autobusowych 
      zlokalizowanych przy drogach powiatowych               7
13. Zezwolenia oraz wypisy na wykonywanie 
      zawodu przewoźnika drogowego                                      17
14. Zaświadczenia oraz wypisy na przewozy drogowe 
      na potrzeby własne                                                            21
15. Zezwolenia oraz wypisy na wykonywanie regularnych 
      przewozów osób w krajowym transporcie drogowym        8
16. Wydawanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego 
      transportu zbiorowego                                                         4
17. Uzgodnienia dotyczące udzielenia zezwolenia na linie 
      regularne przebiegające przez powiat brzozowski            19
18. Wydawanie zaświadczeń o liczbie pojazdów 
      zgłoszonych do zezwoleń na wykonywanie 
      zawodu przewoźnika drogowego              16
19. Wydawanie zezwoleń oraz uzgodnień dotyczących 
      wykorzystania dróg w sposób szczególny                           9

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, 
TRANSPORTU I DRÓG
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POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Dofinansowanie ze środków PFRON do:
1. Uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla 103 osób           122 033 zł
2. Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny 
    i środki pomocnicze dla 350 osób      283 936 zł
3. Likwidacji barier architektonicznych dla 36 osób                123 079 zł
4. Pomocy w ramach programu „Aktywny Samorząd”        75 465 zł
5. Pomocy w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami”      482 709 zł 
6. Sportu, kultury i rekreacji dla 379 osób niepełnosprawnych          19 840 zł
7. Wydatków na działalność WTZ-ów w Starej Wsi i Haczowie              1 682 928 zł
     - w tym środki własne powiatu                     186 992 zł
Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej 
powiat brzozowski otrzymał środki finansowe z PFRON w kwocie        2 231 816 zł
Inne wydatki związane z działalnością PCPR:
1. Pomoc dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków              460 627 zł
  - w tym realizacja rządowego programu „Rodzina 500 +”                237 968 zł

2. Utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach     
opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych 
powiatów    910 846 zł

3. Utrzymanie dzieci umieszczonych w Placówce 
  Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego  

 w Brzozowie        171 450 zł
4. Realizacja rządowego programu „Dobry Start”   

       9 300 zł
5. Pomoc dla pełnoletnich wychowanków 

placówek     opiekuńczo - wychowawczych          
      59 257 zł

6. Działalność Punktu Interwencji Kryzysowej 
         86 643 zł
7. Wydatki związane z działalnością Powiatowego   

Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności     
                                        303 750 zł

POWIATOWY URZĄD PRACY
W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie na 

aktywizację osób bezrobotnych dysponował kwotą 9,3 mln zł, z tego 
w ramach algorytmu Powiat Brzozowski otrzymał kwotę 3,3 mln zł.  
Pozostała kwota pozyskana została przez Powiatowy Urząd Pracy  
w Brzozowie z następujących źródeł:
- fundusze Unii Europejskiej (POWER, RPO) - 5 mln zł
- rezerwy Ministra RPiPS - 1 mln zł

Struktura wydatków w 2019 roku

Instrument rynku pracy Liczba osób Podział 
środków

Prace interwencyjne 175 906 293 zł

Roboty publiczne 122 1 168 757 zł

Prace społecznie użyteczne 8 13 746 zł
Staże 346 2 476 047 zł
Bon zasiedleniowy 63 503 556 zł

Szkolenia 135 225 440 zł

Bon szkoleniowy 3 10 901 zł

Środki na podjęcie działalności 
gospodarczej 109 2 380 074 zł

Doposażenie stanowiska pracy 75 1 606 837 zł

Spółdzielnia socjalna 4 8 349 zł
RAZEM 1 040 9 300 000 zł

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność 
Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

1. Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej i w katastrze nie-
ruchomości.
Nieruchomość jest oznaczona jako działka nr 14 o pow. 0,14 ha oraz 
działka nr 36 o pow. 0,91 ha. Wyżej wymienione działki stanowią 
współwłasność w 54/72 części Skarbu Państwa i są ujawnione w księ-
dze wieczystej nr KS1B/00065581/3 prowadzonej przez Sąd Rejono-
wy w Brzozowie, Wydział Ksiąg Wieczystych.
2. Opis nieruchomości. 
Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej części wsi Wy-
drna, gmina Dydnia i składa się z 2 działek. 
Działka nr 14 ma kształt zbliżony do prostokąta. Od wschodu bez-
pośrednio graniczy z drogą powiatową, natomiast z pozostałych stron  
z działkami rolnymi. Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budyn-
ków działka stanowi użytek RIVa – 0,13 ha i RIVb -0,01 ha.
Działka nr 36 ma bardzo nieregularny kształt. Od zachodu graniczy  
z drogą powiatową, natomiast od wschodu z nieutwardzoną drogą gmin-
ną. Od zachodu działka graniczy z działkami rolnymi, natomiast od 

wschodu z działkami zabudowanymi budownictwem zagrodo-
wym. Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków dział-
ka stanowi użytek RIVa – 0,72 ha, oraz Br-PsIV - 0,19 ha, gdzie 
znajdują są pozostałości po budynku gospodarczym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Dydnia, a w  Studium Uwarunkowań i Kie-
runków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia 
działka nr 14 położona jest w rolniczej przestrzeni produkcyj-
nej, natomiast działka nr 36 położona jest w terenach obszaru 
adaptacji i ograniczonych przekształceń mieszkalnictwa (jed-
norodzinnego i zagrodowego) i usług.  Po zbyciu nie przewidu-
je się zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości. 
4. Cena nieruchomości.
Wartość udziału 54/72 prawa własności Skarbu Państwa  
w nieruchomości będącej przedmiotem zbycia wynosi: działka 
nr 14 - 13 335,00 zł i działka nr 36 - 42 998,00 zł. Ustalona 
cena nieruchomości to 57 000,00 zł co stanowi udział prawa 
własności Skarbu Państwa oraz koszty sporządzenia operatu 
szacunkowego.
5. Nieruchomość zostaje przeznaczona do sprzedaży przetargowej.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nie-
ruchomości na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia  
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz 
65) mogą składać wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni 
od dnia wywieszenia wykazu.

Starosta Brzozowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Staro-
stwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. A. Krajowej 1, w siedzibie 
Urzędu Gminy Dydnia oraz na stronach BIP starostwa www.powiat-
brzozow.pl i BIP Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zamiesz-
czono wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 
położonej w Wydrnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
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Sesja Rady Powiatu w Brzozowie
Powiat Brzozowski

Skarbnik Powiatu Marta Częczek

Grzegorz Florek - Przewodniczący 
Komisji Budżetu, Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego

gę długu czyli na odsetki od kredytu zostanie 
przeznaczona kwota 150 tys. zł. 

Planowany budżet zamyka się nad-
wyżką w kwocie 550 tys. zł, która zostanie 
przeznaczona na spłatę kredytu. 

30 grudnia ub.r. Radni wysłuchali 
sprawozdania z działalności stałych komisji 
Rady Powiatu za 2019 rok i zatwierdzili pla-
ny pracy tych komisji i Rady Powiatu na rok 
2020. Ponadto zadecydowali o przystąpieniu 
Powiatu Brzozowskiego do Stowarzyszenia 
Euroregion Karpacki Polska i o wystąpieniu 
ze Związku Powiatów Polskich.  

Pozostałe uchwały podjęte w trakcie 
grudniowych sesji Rady Powiatu w Brzozo-
wie dotyczyły: ustalenia wysokości stawek 
opłat za zajecie pasa drogowego dróg powia-
towych, ustalenia regulaminu wynagrodze-
nia nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Brzozowski, a także zmian  
w Statucie Szpitala Specjalistycznego  
w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka On-
kologicznego im. Ks. B. Markiewicza. 

Koniec 2019 roku wiązał się z oceną i podsumo-
waniem funkcjonowania powiatu, pracy Radnych Rady 
Powiatu oraz z wyznaczeniem kierunków działania na 
rok przyszły. Tym tematom poświęcone były dwie gru-
dniowe sesje Rady Powiatu w Brzozowie 17 i 30 grudnia. 

Najważniejszym punktem pierwszego z wymie-
nionych spotkań było przyjęcie uchwały budżetowej na 
2020 rok i uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Powiatu Brzozowskiego na lata 2020 – 2029. Oba 
te dokumenty otrzymały pozytywne opinie Regionalnej 
Izby Obrachunkowej oraz Komisji Budżetu, Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Brzozowie. 
Przez Radnych Rady Powiatu zostały przyjęte jednogło-
śnie. 

W planowanym budżecie powiatu brzozowskiego 
na 2020 rok dochody powiatu wynoszą 71 195 724 zł,  
w tym dochody bieżące – 69 858 308 zł i dochody mająt-
kowe – 1 337 415 zł. Są one wyższe od tych ubiegłorocz-
nych o ok. 9 300 000 zł. Źródła tych dochodów to przede 
wszystkim subwencje, które stanowią ok. 40 200 000 zł, 
czyli 57% ogółu, poza tym dochody własne w kwocie  
16 300 000 zł czyli 22% ogółu, także dotacje z budżetu 
państwa – 10 700 000 zł (15% ogółu) i dotacje na projek-
ty unijne w kwocie 4 mln zł – 6% ogółu środków. 

Wydatki powiatu na 2020 r. zamykają się kwotą 70 
645 724 zł, na co składają się wydatki bieżące 67 827 907 
zł i wydatki majątkowe – 2 817 817 zł. Planowana kwota 
wydatków jest o ok. 10 200 000 zł wyższa niż w roku 
ubiegłym. Wydatki przeznaczone są głównie na wyna-
grodzenia i składki, które generują kwotę 47 400 000 zł 
i stanowią 69% ogółu. 18 % czyli 12 200 000 zł zostanie 
przeznaczone na zadania statutowe powiatu, 2,5 mln zł 
na wydatki w formie dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych i spoza 
sektora, 3 400 000 zł czyli 5% ogółu stanowią wydatki na zadania unijne, zaś na obsłu- Magdalena Pilawska

Jerzy Kuczma - Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
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firm, czy instytucji zwiększa siłę oddzia-
ływania w społeczeństwie, zarówno lokal-
nym, jak i ponadlokalnym, czyli w środo-
wiskach znacznie oddalonych od powiatu 
brzozowskiego, czy nawet województwa 
podkarpackiego. Przedsięwzięcie wspiera 
coraz więcej osób fizycznych oraz przed-
siębiorstw i innych jednostek. Cały czas 
przyłączają się kolejni. To jest już praca 
zespołowa zakrojona na szeroką skalę. 

Do różnych punktów dostarczane są 
nowe puszki, do których można wrzucać 
pieniążki. Do jednej z sieci handlowych 
trafiło ich aż 160, widać więc jak bardzo 
wszyscy w akcję się angażują, i jak bardzo 
chcą pomóc brzozowskiemu szpitalowi  
w zebraniu odpowiedniej kwoty na zakup 
czepków onkologicznych. - Prowadzimy 
ponadto stronę facebookową „Ocal włos 
- daj jej siłę do walki z rakiem”, gdzie re-
klamujemy i promujemy naszą akcję, po to, 
żeby zgromadzić potrzebne środki. A kwo-
ta jest niebagatelna, bo jedno stanowisko  
z dwoma czepkami kosztuje 170-180 tysię-
cy złotych. My jesteśmy trochę niepopraw-
nymi optymistami, dlatego wierzymy, że 
uda się uzbierać na dwa stanowiska, czyli 

340-360 tysięcy złotych.  Do realizacji tego 
celu potrzeba olbrzymiego zaangażowa-
nia wielu osób i instytucji, ściśle i spraw-
nie ze sobą współpracujących - wyjaśniła 
Magdalena Korona - Radna Rady Powiatu  
w Brzozowie, zaangażowana w akcję 
„Ocal włos”.

Do udziału w kweście na rzecz za-
kupu czepków zachęcają przedstawiciele 
świata muzyki, sportu, artyści z pierw-
szych stron gazet, medaliści igrzysk olim-
pijskich i mistrzostw świata. - Dołączyły 
do nas takie sławy, jak zespół Golec uOr-
kiestra, czy Anita Włodarczyk. Wsparła nas 
pochodząca z Brzozowa Marta Podulka, 
znana wokalistka, po prostu sięgamy po 
różne osoby, oddziałujące pozytywnie na W akcję „Ocal włos” włączyła się również wokalistka Marta Podulka

Zbiórka pieniędzy na czepki on-
kologiczne dla brzozowskiego szpitala, 
zapobiegające wypadaniu włosów po che-
mioterapii, zatacza coraz szersze kręgi. Do 
akcji „Ocal włos”, trwającej do 31 marca 
bieżącego roku, przyłączają się firmy, in-
stytucje, samorządy, osoby indywidual-
ne, gwiazdy muzyki, czy sportu, słowem 
inicjatywa zainteresowała społeczność 
spoza powiatu brzozowskiego, a nawet 
województwa podkarpackiego. Jak waż-
ny to element leczenia nowotworów niech 
świadczą statystyki, które podają, że oko-
ło 8% kobiet chorych na raka odmawia 
poddaniu się chemioterapii z obawy przed 
utratą włosów. 

- Wcześniej nie wierzyłam, że takie 
sytuacje są w ogóle możliwe. Od chwili 
rozpoczęcia terapii przy pomocy czepków 
otrzymujemy od pacjentek mnóstwo telefo-
nów i niektóre z nich podjęły leczenie tylko 
i wyłącznie dzięki tej metodzie. Po prostu 
dlatego, że mamy urządzenie do chłodze-
nia skóry głowy w trakcie leczenia - po-
wiedziała dr Jolanta Sawicka, Koordynator 
Oddziału Dziennego Chemioterapii i He-
matologii w Szpitalu w Brzozowie. Część 
pacjentek brzozowskiego szpitala miało 
już okazję przekonać się o skuteczności 
stosowania czepków onkologicznych. - Na 
początku mieliśmy urządzenie wypożyczo-
ne, natomiast kilka tygodni temu rozstrzy-
gnęliśmy przetarg i zbieramy pieniądze, 
żebyśmy mogli zapłacić za sprzęt i posia-
dać go na własność. Do tej pory dość dużo 
pacjentek skorzystało z tego komfortu.  
U sześciu z nich, u których zakończono 
cykle leczenia, pozostało 50% włosów  
w porównaniu z sytuacją sprzed rozpoczę-
cia chemioterapii. Jeśli zatem nie wiemy  
o tym, jak pacjentka wyglądała przed roz-
poczęciem chemioterapii, to nie widzimy 
różnicy, ubytek włosów nie wpłynął nega-

tywnie na wizerunek pacjentki. Czyli wnio-
sek z tego jeden: terapia jest skuteczna, 
włosy w dużej części udaje się utrzymać - 
podkreśliła dr Jolanta Sawicka.

Akcję zbiórki pieniędzy „Ocal włos” 
podjął brzozowski szpital w partnerstwie  
z czterema organizacjami pozarządowy-
mi: Stowarzyszeniem Przestrzeń Twórcza, 
Stowarzyszeniem Grupa Dobra Myśl, Fun-
dacją Pomocy Dzieciom im. Stanisławy 
Bieńczak, Stowarzyszeniem Sanitas, także  
firmą Alta. - Szpital wyszedł z inicjatywą, 
a ponieważ istnieje taka organizacja, jak  
Sanitas, od dawna działająca w obszarze 
onkologicznym, to w związku z jej doświad-
czeniem zdecydowaliśmy się powierzyć 
jej koordynację całej akcji „Ocal włos” 
- dodała Magdalena Korona. Natomiast 
współdziałanie pozostałych organizacji, 

Zbiórka pieniędzy na czepki onkologiczne

Ocal włos

dla brzozowskiego szpitala

dr Jolanta Sawicka
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ludzi, na swoich fanów, cieszące się dużym 
autorytetem, mogące wypromować naszą 
akcję na terenie całej Polski - poinformo-
wała Magdalena Korona. - Troszkę tych 
pieniędzy już jest, ale to jeszcze nie zabez-
pieczy nam na dzisiaj kupna sprzętu. W tym 
przypadku nie chodzi tylko o nabycie same-
go urządzenia do chłodzenia skóry głowy.  
W skład wchodzi kilka elementów, jak czep-
ki, płyn chłodniczy, koce grzewcze, które 
muszą być dla pacjentek na wyposażeniu, 
czy specjalne fotele - objaśniła dr Jolanta 
Sawicka, Koordynator Oddziału Dzienne-
go Chemioterapii i Hematologii w szpitalu  
w Brzozowie. Sprzęt działa na zasadzie 
chłodzenia skóry głowy do minus pięciu 
stopni. W momencie, kiedy zostaje włączo-
ny, płyn chłodzi skórę głowy (odczuwal-
na temperatura wynosi minus 14 stopni), 
zmniejsza się metabolizm, a tym samym 
kurczą się komórki i chemioterapia nie do-
chodzi akurat do cebulek włosowych.

Korzystanie z czepków onkologicz-
nych w szpitalu w Brzozowie możliwe jest 
od 4 miesięcy. Zainteresowanie tą metodą 
zapobiegania skutków ubocznych che-
mioterapii w postaci wypadania włosów 
cieszy się dużym zainteresowaniem wśród 
pacjentek, a opinie o jej efektach są jak naj-
bardziej pozytywne. - Początkowo była to 
dla nas dość tajemnicza metoda leczenia. 
Jak zawsze w takich przypadkach, czło-
wiek podchodził do niej sceptycznie, tym 
bardziej, że jest poważnie chory, martwi 
się jak w ogóle zniesie chemioterapię i czy 
przyniesie oczekiwane efekty. Po założeniu 
czepka odczuwa się chłód, ale po około 10 
minutach takie uczucie mija i człowiek na-
wet zapomina, że posiada takie urządzenie 
na głowie. Całe szczęście, że korzystam  
z czepka, ponieważ włosy się zachowały.  
Z czystym sumieniem zatem mogę go pole-
cić innym - stwierdziła Krystyna Lisowska, 
pacjentka brzozowskiego szpitala. - Dwa 
lata temu zdiagnozowano u mnie nowo-
twór piersi. Miałam radioterapię bez moż-

liwości korzystania z czepka. Obecnie, po 
dwóch latach, nastąpiła wznowa i cieszę 
się, że w szpitalu w Brzozowie dostępne 
są czepki onkologiczne, ponieważ podczas 
aktualnej terapii część włosów co prawda 
utraciłam, ale część uratowałam dzięki 
ich stosowaniu. Jestem w trakcie trze-
ciej chemii i do końca podejmuję leczenie  
z czepkiem. Są konkretne efekty, więc nie 
mam zamiaru rezygnować. Dzięki nim ca-
łość leczenia nie jest już tak traumatyczna 
- oznajmiła z kolei Wioletta Fedoryszyn, 
również pacjentka szpitala w Brzozowie.

Czepki onkologiczne to kolejny duży 
skok w rozwoju medycyny. Krok do przodu 
w leczeniu nowotworów. Metoda bowiem 
poprawia psychiczny komfort u pacjentek, 
a co znaczy tego typu wsparcie w leczeniu 
raka, nie trzeba nikogo uświadamiać. Silna 
psychika ma olbrzymi wpływ na przebieg 
całej terapii, wpływa na jej powodzenie.  
- Nie chodzi tylko o utratę włosów. Chodzi 
przede wszystkim o komfort podczas całej 
chemioterapii, o znoszenie uciążliwości 
związanych z tą metodą leczenia. Możemy 
zapewnić wszystkie pacjentki, że uczynimy 
ze swej strony wszystko, żeby jak najlżej 

przechodziły kurację chemiczną - podsu-
mowała dr Jolanta Sawicka. Organizatorzy 
dziękują wszystkim  osobom, sieciom han-
dlowym, lokalnym przedsiębiorcom, któ-
rzy wystawili puszki w swoich sklepach, 
punktach gastronomicznych, czy salonach 
fryzjerskich i kosmetycznych. Wszystkim 
społecznikom, jednostkom samorządowym 
oraz gwiazdom aktywnie włączającym się 
w akcję „Ocal włos”. - Każda osoba przy-
czyniająca się do powiększenia kwoty na 
zakup czepków onkologicznych jest dla nas 
bardzo cenna, to praca w bardzo szczytnym 
celu. Na facebooku „Ocal włos - daj jej siłę 
do walki z rakiem” znajdują się wszelkie 
informacje o przebiegu akcji, na bieżąco 
aktualizowane. Można tam się dowiedzieć, 
w jaki sposób wesprzeć zbiórkę, podany 
jest numer konta, na które można wpła-
cać pieniądze, adresy sklepów i instytucji, 
gdzie znajdują się akcyjne puszki, podczas 
jakich imprez, czy eventów wystawione 
będą puszki. Pomagają nam również samo-

rządy: powiat brzozowski, gmina Brzozów 
i okoliczne gminy z powiatu brzozowskie-
go, za co jesteśmy wdzięczni - powiedziała 
Magdalena Korona.

Akcja „Ocal włos” nabrała rozma-
chu. Skupiła przedstawicieli nie tylko spo-
łeczności lokalnej, ale i celebrytów, postaci 
znane w całej Polsce. Aktywność i poświę-
cenie wszystkich, zarówno tych z pierw-
szych stron gazet, jak i bezimiennych, przy-
czyniły się do podniesienia rangi i prestiżu 
akcji, urealniły zebranie potrzebnej kwoty 
na jeden z etapów, czy elementów leczenia 
choroby nowotworowej. Tej najcięższej, 
zmuszającej do walki o życie. Integracja 
i współdziałanie w sprawie tak ważnej, 
celu tak szczytnym, świadczy jak najle-
piej o każdym, kto dołoży lub już dołożył 
choćby najmniejszą cegiełkę, przyczyni się 
w stopniu nawet minimalnym do zakupu 
przez brzozowski szpital czepków onko-
logicznych. Potwierdzamy po raz kolejny, 
że w sprawach nadrzędnych, najważniej-
szych, skonsolidować się i sprężyć potrafi-
my. Że w chorobie i niedoli potrzebujących 
samych sobie nie pozostawimy. Pokażmy 
zatem pełne współczucie i wsparcie, pie-

czętując sukcesem zbiórkę pieniędzy na 
czepki, trwającą - przypomnijmy - do 31 
marca tego roku. Wykażmy się do końca 
odpowiedzialnością za zdrowie i życie nie 
tylko czyjeś, ale i własne. Bo jak mówi po-
rzekadło: choroba nie wybiera.

Sebastian Czech

POMÓC MOŻNA wpłacając darowiznę:
PKO BP 10 1020 2980 0000 2202 0112 
1003 
Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Choro-
bami Nowotworowymi SANITAS
38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 59
Fb Ocal włos
www.sanitas.sanok.pl 
zrzutka.pl – Ocal włos
Kontakt:
- Stowarzyszenie Sanitas: Anna Nowa-
kowska - tel. 888 654 925
- Dyrekcja Szpitala w Brzozowie:  
dr Dariusz Sawka - tel. 508 233 225,   
13 43 09 552
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Od kilku miesięcy w 
brzozowskim szpitalu działa 
Centrum Diagnostyki i Lecze-
nia Chorób Piersi, tak zwany 
Breast Cancer Unit. Na razie 
uruchomiono poradnię cho-
rób piersi, w której przyjmuje 
radiolog wraz z chirurgiem 
onkologiem, zaś od kwietnia 
br., kiedy to planowane jest 
zakończenie prac remontowo-
-budowlanych, ośrodek ruszy 
z pełną mocą. Zapewniając 
pacjentkom kompleksową 
profilaktykę, pełną diagno-
stykę, leczenie oraz opiekę po 
zakończonej terapii. W prze-
strzennych pomieszczeniach, 
wyposażonych w najnowocze-
śniejszy sprzęt medyczny. 

- W jednej lokalizacji skupiona zo-
stanie pełna profilaktyka, diagnostyka  
i leczenie chorób piersi. Będą mogły się 
tutaj zgłaszać pacjentki zarówno do ba-
dań profilaktycznych przesiewowych, jak 
również kobiety, u których stwierdzono już 
w badaniach poza naszym ośrodkiem ja-
kiekolwiek nieprawidłowości - powiedział 
lek. Józef Gancarz - Kierownik Centrum 
Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi.  
W dalszych etapach pacjentki czekają 
dokładne, specjalistyczne badania, mają-
ce na celu precyzyjną diagnozę, umożli-
wiającą rozpoczęcie leczenia. - Badania 
ultrasonograficzne wykonywane będą na 
najnowszym sprzęcie na poziomie świa-
towym. Centrum wyposażone zostanie  
w mammograf dysponujący najnowszy-
mi na świecie metodami diagnostyki, jak 

mammografia spektralna 
i tomosynteza. Wdrożymy 
wykonywanie biopsji pod 
kontrolą mammografii  
i ultrasonografii. Udo-
stępnimy salę  pacjent-
kom, które po zabiegu spę-
dzą w niej kilka godzin, aż 
do chwili, kiedy chirurg 
nie stwierdzi, że pacjent-
ka może opuścić szpital  
i udać się do domu - dodał 
Józef Gancarz. W ramach 
Centrum znajdą się też 
poradnie specjalistyczne: 
onkologii klinicznej, che-
mioterapii, radioterapii, 
chirurgii onkologicznej  

z gabinetem zabiegowym, brachyterapii.
W wydzielonej części Centrum pa-

cjentkom zostanie zapewniona opieka ze 
strony rehabilitantów. - Funkcjonować 

będzie  specjalistyczna rehabilita-
cja, dedykowana właśnie pacjent-
kom po leczeniu chirurgicznym 
raka piersi. Zapewnimy ponadto 
poradnictwo genetyczne, chirur-
ga specjalistę medycyny rekon-
strukcyjnej i plastycznej, umoż-
liwimy wykonywanie zabiegów 
rekonstrukcji piersi - podkreślił 
lekarz. Ważnym elementem funk-
cjonowania Centrum Diagnostyki 
i Leczenia Chorób Piersi będzie 
profilaktyka. W przypadku raka 
piersi bowiem, jak zresztą każ-
dego innego nowotworu, im we 
wcześniejszym stadium wykryty, 
tym większe szanse na jego cał-
kowite wyleczenie i na powrót 
pacjentki do normalnego życia. 
- Planujemy, jako Centrum Dia-
gnostyki, prowadzić działania 
edukacyjne, a to dlatego, że w 

naszym kraju zgłaszalność pacjentek do 
badań profilaktycznych jest ciągle niska, a 
konkretnie oscyluje w przedziale od 40 do 
45 procent. Tylko tyle kobiet w wieku od 50 
do 70 roku życia zgłasza się do tych badań, 
co mobilizuje nas do zwiększenia tej licz-
by. Naprawdę warto się badać, zwłaszcza 
przy olbrzymich możliwościach medycyny. 
Przyjście na badania profilaktyczne może 
po prostu uratować życie - stwierdził Józef 
Gancarz.

Trwające prace remontowo-bu-
dowlane rozpoczęły się w październiku 
ubiegłego roku i  polegają na dostoso-
waniu pomieszczeń do potrzeb Centrum. 
Przeznaczona na ośrodek duża przestrzeń 
lokalowa stanowiła spory atut przy podej-
mowaniu decyzji o przystąpieniu do inwe-

stycji. - Jesteśmy w tej komfortowej sytu-
acji, że dysponujemy powierzchnią, którą 
możemy zaadoptować, zagospodarować 
właśnie do tego celu. Dzięki temu pacjentki 
będą diagnozowane i leczone w napraw-
dę komfortowych warunkach. W pomiesz-
czeniach o dużym metrażu i przestrzeni, 
w gabinetach, pokojach odnowionych,  
o najwyższym standardzie technicznym. 
Wyposażonych i przygotowanych na po-
ziomie europejskim, a nawet światowym - 
poinformował szef Centrum Diagnostyki  
i Leczenia Chorób Piersi. Jeśli o standar-
dach mowa, to wszystko wskazuje, że 
brzozowski ośrodek będzie największy  
i najnowocześniejszy na Podkarpaciu, na-
tomiast w skali kraju znajdzie się w ścisłej 
czołówce medycznych placówek. - Same 
koszty zakupu sprzętu medycznego, takiego 
jak mammograf, jak aparat ultrasonogra-
ficzny wyniosą 2 - 2,5 miliona złotych. Do 
tego dochodzi umeblowanie tej ogromnej 
przestrzeni, sprzęt informatyczny, tak więc 
jest to naprawdę duża, poważna inwesty-
cja, wpływająca w dużym stopniu na roz-
wój i przyszłość naszego szpitala - oznajmił 

Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób piersi

lek. Józef Gancarz
Kierownik Centrum Diagnostyki  

i Leczenia Chorób Piersi
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Powiat Brzozowski

Uchwałą Prezydium Zarządu 
Związku Rzemiosła Polskiego Zdzi-
sław Szmyd – Starosta Brzozowski zo-
stał wyróżniony złotym medalem im. 
Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemio-
sła polskiego. Odznaczenie staroście 
przekazali 18 grudnia 2019 r. Członek 
Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych  
w Brzozowie Zdzisław Kędra i Alek-
sandra Kopacka – Kierownik Biura. 

- Bardzo dziękuję Cechowi Rze-
miosł Różnych w Brzozowie za uhono-
rowanie mnie złotym medalem. Jestem 
zaszczycony, to dla mnie duże wyróż-
nienie. Rzemiosło jest ważną dziedziną 
dla rozwoju naszego kraju i jednocze-
śnie naszego powiatu. To rzemieślni-
kom należy się wielki szacunek, za ich 
pracę, która jak wiemy nie jest łatwa, 
za to jak bardzo ważna dla funkcjono-
wania gospodarki. Musimy pomagać 
miejscowym cechom, aby rzemiosło 
dalej się rozwijało i dążyć do tego, aby 
przetrwało i zostało przekazywane da-
lej kolejnym pokoleniom – powiedział 
Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd.

To bardzo zaszczytne wyróż-
nienie nadawane jest tylko raz. Warto 
dodać, że wyższym stopniem tej nagro-
dy jest Szabla Kilińskiego przyznana  

m.in. w 1999 roku Papieżowi Janowi Pawłowi II. 
– Wnioskując do Izby Rzemieślniczej o złote meda-
le dla kilku osób z naszego terenu w tym Starosty 
Brzozowskiego chcieliśmy podziękować Panu Zdzi-
sławowi Szmydowi za wspieranie rzemiosła powia-
tu brzozowskiego. Jest on osobą bardzo przyjazną 

dla naszego Cechu Rzemiosł. Już od bardzo dawna  
z nami współpracuje. Jeszcze jako Zastępca Naczel-
nika Urzędu Skarbowego w Brzozowie, angażował 
się w naszą działalność. Uczestniczył w walnych 
zgromadzeniach, służył dobrą radą i zawsze starał 
się nieść pomoc dla dobra rzemieślnika – podkreśli-
ła Aleksandra Kopacka. 

Złote Medale im. Jana Kilińskiego za zasługi 
dla rzemiosła polskiego otrzymali również 4 grud-
nia 2019 r. Przewodniczący Rady Powiatu w Brzo-
zowie Henryk Kozik, Burmistrz Brzozowa Szymon 

Złote medale za wspieranie rzemiosła

Stapiński, Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Brzozowie Józef 
Kołodziej, Dyrektor Zespołu Szkół 
Budowlanych w Brzozowie Tomasz 
Kaczkowski i ks. Bożydar Sztank  
z parafii w Brzozowie. Aktu dekora-
cji medalami dokonali Prezes Zarzą-
du Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie 
Emil Kunysz oraz Członek Zarządu 
Cechu Rzemiosł Różnych w Brzozo-
wie Zdzisław Kędra.

Związek Rzemiosła Polskiego 
jest najstarszą i największą ogólno-
polską, społeczno-zawodową orga-
nizacją samorządu gospodarczego, 
działającą od 1933 roku. Pierwsze 
wzmianki dotyczące cechu rzemiosł 
na terenie Brzozowa i okolic pojawiły 
się już w przywileju lokacyjnym mia-
sta. Ważną datą jest rok 1514, w któ-
rym założono organizację pod nazwą 
„Bractwo Rzemieślników pod we-
zwaniem Najświętszej Maryi Panny”. 
Następnie w 1987 r. nadano sztandar, 
który po dzień dzisiejszy uczestniczy 
i reprezentuje Cech Rzemiosł Róż-
nych w Brzozowie na różnych uro-
czystościach powiatowych, gminnych 
i cechowych.  

Anna Kałamucka

Wręcznie złotego medalu im. J. Kilińskiego 
za zasługi dla rzemiosła polskiego 

dla Starosty Brzozowskiego

fot. M. Marański

lek. Józef Gancarz - Kierownik Centrum 
Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi. 

Pacjentka dzwoniąc pod numer:  
535-800-560 (telefon czynny jest od pon. 
do pt. w godz. od 8.00 do 14.30) lub przesy-
łając maila na adres: bcu@szpital-brzozow.
pl kontaktuje się z koordynatorem organi-
zacyjnym Centrum Diagnostyki i Leczenia 
Chorób Piersi (BCU), wyznaczającym ter-
min wizyty, ustalającym w jakiej poradni,  
i z którym lekarzem pacjentka będzie mu-
siała się spotkać. Następnie lekarze spe-
cjaliści onkolodzy przeanalizują doku-
mentację i zadecydują o kolejnych fazach 
leczenia.

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

Zofia Cwynar - Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Brzozowie

W związku z zachorowaniami na grypę Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Brzozowie przypomina, że grypa sezonowa to 
ostra choroba wirusowa, która szerzy się:
- drogą kropelkową podczas kaszlu lub kichania osoby zakażonej,
- poprzez bezpośredni kontakt z osobą zakażoną,
- poprzez dotykanie przedmiotów zanieczyszczonych śliną lub wy-

dzieliną dróg oddechowych osoby chorej.
Choroba pojawia się nagle, zwykle po 24-48 godz. od zakażenia.

GŁÓWNE OBJAWY TO:
- wysoka gorączka, nawet do 39,5°C,
- bóle mięśniowo-stawowe, 
- złe samopoczucie (dreszcze, katar z płynną wydzieliną lub uczuciem 

zatkania nosa, bóle głowy, suchy kaszel, ból gardła, biegunka, nud-
ności, bóle brzucha – szczególnie u dzieci).

NIE WPADAJ W PANIKĘ! NIE CHCESZ ZACHOROWAĆ?
ZAPAMIĘTAJ!
- dostosuj ubiór do warunków atmosferycznych, tak aby nie przegrze-

wać, ale również nie wyziębiać organizmu. Szczególnie dbaj o odpo-
wiednie nakrycie głowy, oraz ciepłe, nieprzemakalne obuwie,

- dbaj o urozmaiconą dietę, bogatą w składniki odżywcze, witaminy  
i minerały,

- w miarę możliwości, niezależnie od warunków atmosferycz-
nych, spędzaj aktywnie  przynajmniej godzinę na świeżym 
powietrzu,

- zwracaj uwagę na higienę rąk. Myj ręce wielokrotnie w cią-
gu dnia używając mydła i ciepłej, bieżącej wody,

- podczas kichania i kasłania zasłaniaj usta i nos jednorazową 
chusteczką higieniczną,

- zawsze po jednorazowym użyciu wyrzucaj chusteczkę hi-
gieniczną do kosza na śmieci, a następnie umyj ręce pod 
bieżącą wodą,

- w przypadku braku jednorazowych chusteczek higienicz-
nych kichaj i kasłaj w rękaw w okolicy łokcia, a nie w dłonie,

- unikaj dotykania okolic nosa, oczu i ust,
- unikaj bliskiego kontaktu z osobami, u których występują 

objawy grypopodobne,
- w przypadku wystąpienia objawów wskazujących na zaka-

żenie, pozostań w domu i skonsultuj się z lekarzem,
- w sytuacji wystąpienia wzrostu liczby zachorowań na grypę 

unikaj przebywania w miejscach dużych skupisk ludzi (kina, 
dyskoteki, puby, centra handlowe, hale sportowe, itp.)

ROZWAŻ CZY NIE ZASZCZEPIĆ SIĘ PRZECIWKO 
GRYPIE

Szczepienie jest najskuteczniejszym i najtańszym spo-
sobem zabezpieczenia się przed grypą i jej powikłaniami.

Boisz się grypy 
– pamiętaj o szczepieniu!

Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny w Brzozowie 
wzorem lat poprzednich, z okazji 
zbliżających się Walentynek, ob-
chodzonych 14 lutego, zachęca 
przede wszystkim osoby młode, 
pełnoletnie do wykonania testu  
w kierunku HIV. 

Na co dzień troszczymy się 
o zdrowie zarówno swoje jak i „na-
szego Walentego lub naszej Walen-

„Mój Walenty jest the best, 
idzie ze mną zrobić test”

tynki”. Dlaczego więc nie wykonać testu  
w kierunku HIV? Nie powinien być to test 
wierności partnera, czy partnerki, ale stan-
dardowy element budowania poczucia bez-
pieczeństwa w związku. 

Jednym z elementów Walentynek 
jest wzajemne wręczanie sobie upominków.  
Z myślą o tym można wykorzystać elek-
troniczną pocztówkę z krótką informacją  
o testowaniu, którą można wysłać wybranej 
osobie. 

Więcej informacji o kampanii znajdziecie 
Państwo na stronie KC ds. AIDS, jednocześnie 
przypominamy, że Punkt Konsultacyjno-Dia-
gnostyczny anonimowego bezpłatnego testowa-
nia w kierunku HIV w naszym województwie 
mieści się w Wojewódzkiej Stacji Epidemiolo-
gicznej w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16 (czynny 
w środy i soboty).

 „Gdy smutek boli, a słowa zbyt małe by rozpacz  wypowiedzieć
                                                         - zostaje tylko milczenie…
                    pełne gorących łez i bliskość osieroconych serc.” 

Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu
Dyrektorowi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie   

Pani Zofii Cwynar

Rodzinie oraz Najbliższym                                                     
wyrazy głębokiego żalu i współczucia

 z powodu śmierci
MAMY 

składają
Pracownicy Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej  w  Brzozowie 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

Podsumowanie strażackich działań
Na terenie powiatu brzozowskiego 

w 2019 roku wzrosła liczba odnotowanych 
zdarzeń z udziałem służb ratowniczych 
krajowego systemu ratowniczo-gaśnicze-
go, w porównaniu do roku poprzedniego. 
W ewidencji ujęto łącznie 1058 zdarzeń 
z udziałem PSP i OSP. Ilość pożarów  
zwiększyła się o 64%, ilość miejscowych 
zagrożeń wzrosła o 5%, natomiast ilość 
alarmów fałszywych  wzrosła o 55%.

W działaniach tych zastępy JRG 
PSP uczestniczyły 755 razy z udziałem 
2283 strażaków, zastępy OSP z KSRG – 
895 razy z 4518 druhami, zastępy OSP 
spoza KSRG – 273 razy z 1319 druhami. 
Łączny czas usuwania skutków tych zda-
rzeń to 1373 godziny.

Szacunkowe straty powstałe pod-
czas zdarzeń w 2019 roku wyniosły ok. 
6 mln 738 tys. zł, w tym budynki 3 mln 

844 tys. zł. Natomiast uratowano mienie 
wartości szacunkowej 7 mln 103 tys. zł.  
Najwięcej zdarzeń, bo 457 zanotowano na 
terenie miasta i gminy Brzozów, co stano-
wi około 43,19% ogólnej liczby zdarzeń 
powstałych na terenie 
całego powiatu brzo-
zowskiego. Podczas 
tych zdarzeń strażacy 
wiele razy współpraco-
wali z innymi służba-
mi: Policją – 241, Ze-
społami Ratownictwa 
Medycznego – 116, 
Pogotowiem Energe-
tycznym – 20, Pogo-
towiem Gazowym – 4 
razy i innymi służbami 
(Powiatowym Inspek-
torem Nadzoru Budowlanego, Powiato-
wym Lekarzem Weterynarii, przedstawi-

Lp. Gmina Ilość zdarzeń Ilość pożarów
Ilość 

miejscowych 
zagrożeń

Alarmy 
fałszywe

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
1. Brzozów 369 457 49 54 311 386 9 17

Udział OSP z KSRG 183 223 45 32 120 183 0 8

Udział OSP 49 69 7 11 36 58 1 0

2. Domaradz 113 93 13 16 97 73 3 4

Udział OSP z KSRG 61 61 10 12 46 47 1 2

Udział OSP 33 24 10 6 18 16 0 2

3. Dydnia 128 94 14 28 109 65 5 1
Udział OSP z KSRG 76 59 14 23 54 35 3 1

Udział OSP 51 42 8 15 38 27 0 0
4. Haczów 115 177 16 43 97 129 2 5

Udział OSP z KSRG 91 135 19 41 64 92 0 2
Udział OSP 22 39 5 6 9 31 0 2

5. Jasienica Rosielna 115 126 5 11 107 111 3 4
Udział OSP z KSRG 80 100 6 9 64 88 1 3
Udział OSP 16 18 1 1 14 17 1 0

6. Nozdrzec 96 111 11 25 85 83 0 3
Udział OSP z KSRG 63 81 11 20 43 59 0 2
Udział OSP 48 33 5 6 35 27 0 0

Ogółem: 936 1058 108 177 806 847 22 34

Ilość zdarzeń w poszczególnych gminach i udział jednostek:

cielami lokalnych urzędów gmin, pomocą 
drogową) – 68. 

Najwięcej zdarzeń zanotowano  
w miesiącach: maj - 202, marzec - 183, 
sierpień – 119, lipiec - 105. Strażacy in-
terweniowali przy wielu różnych zagro-
żeniach. Między innymi: przy likwidacji 
skutków przyboru wód i opadów deszczu 
– 367 razy, przy likwidacji skutków wichur 
i usuwaniu powalonych drzew – 188 razy, 
ratując poszkodowanych przy wypadkach  
i kolizjach drogowych – 142 razy, usuwając 
owady błonkoskrzydłe z zabudowań miesz-
kalnych – 72 razy, gasząc pożary sadzy  
w przewodach kominowych – 46 razy, roz-
poznawali miejscowe zagrożenia związane 
z podejrzeniem ulatniania się tlenku węgla 
(czadu w budynkach) – 15 razy.

Nowy sprzęt ratowniczy 
w brzozowskiej Państwowej 

Straży Pożarnej

W Komendzie Powiatowej PSP  
w Brzozowie w 2019 roku zakupiono nowy 
specjalistyczny sprzęt do działań ratowni-
czo-gaśniczych. Między innymi na wypo-
sażeniu jednostki znalazły się nowoczesne 
aparaty powietrzne izolujące drogi odde-
chowe z butlą kompozytową – 2 komple-
ty. Zestaw poduszek wysokociśnieniowych 
pneumatycznych do podnoszenia pojazdów 
i konstrukcji budowlanych wraz z osprzę-
tem o sile podnoszenia 26 i 40 ton. Zestaw 
dwóch podpór aluminiowych do stabiliza-
cji pojazdów przy wypadkach drogowych 
czy katastrofach o nośności 1 tony każda. 
Sprzęt specjalistyczny do ratownictwa wy-
sokościowego - kaski alpinistyczne, blocz-
ki ratownicze, przyrząd zjazdowy, latarki 
czołowe. 

Zakup tego brakującego wyposaże-
nia i sprzętu specjalistycznego był możliwy 
dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu 
ze środków samorządowych powiatu brzo-
zowskiego w kwocie 30 tysięcy złotych.
     
 Opracował: mł. bryg. Bogdan Biedka
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Oficer prasowy KPP w Brzozowie
asp. sztab. Monika Dereń

Sprawca kolizji uciekł z miejsca zdarzenia 
pozostawiając tablicę rejestracyjną

We wtorek 7 stycznia br. dyżurny brzozowskiej komendy 
został powiadomiony o zdarzeniu drogowym, do którego doszło 
na obwodnicy w Brzozowie. Skierował na miejsce policjantów, 
którzy zastali uszkodzonego peugeota stojącego na jezdni w kie-
runku Sanoka. W rozmowie z kierowcą ustalili, że w zdarzeniu 
uczestniczył jeszcze osobowy volkswagen, jednak mężczyzna, 
który nim kierował uciekł z miejsca przed przybyciem funkcjo-
nariuszy.

Z informacji przekazanych przez 34-letniego mieszkań-
ca powiatu sanockiego wynikało, że jechał on ul. Jana Pawła II  
w kierunku Sanoka, gdy z ul. Jana Chrzciciela bezpośrednio przed 
jego pojazd, nie ustępując mu pierwszeństwa przejazdu, wyje-
chał kierowca volkswagena. Mężczyzna chcąc uniknąć zderzenia  
z nim, gwałtownie skręcił w lewo, jednak uderzył w volkswagena, 
a następnie wjechał w znak drogowy i bariery energochłonne po 
przeciwnej stronie jezdni.

Funkcjonariusze pracujący na miejscu zdarzenia znaleźli 
tablicę rejestracyjną, którą pozostawił sprawca. Ponadto świadko-
wie, którzy pojechali za kierowcą volkswagena, odpisali numer  
z tablicy rejestracyjnej, potwierdzając, że jest to ten sam, który na 
miejscu ujawnili policjanci.

Gdy policjanci wykonywali czynności na miejscu kolizji, 
drugi policyjny patrol pojechał do miejsca zamieszkania sprawcy. 
Na terenie jego posesji mundurowi ujawnili uszkodzonego volks-
wagena tourana. Jednak mężczyzna, który kierował volkswage-
nem, aby uniknąć spotkania z policjantami oddalił się z miejsca 
zamieszkania.

Dwa dni później, 40-latek sam zgłosił się do komendy, tłu-
macząc swoje zachowanie tym, że bał się odpowiedzialności kar-
nej. Jak się okazało ma on aktywny sądowy zakaz prowadzenia 
pojazdów. Mężczyzna usłyszał już zarzut spowodowania kolizji 
drogowej. Nie ominie go również kara za niestosowanie się do 
wyroku sądowego.  

Pijany kierowca spowodował kolizję 
w Nozdrzcu

12 stycznia br. policjanci zostali powiadomieni o zdarzeniu 
drogowym, do którego doszło w miejscowości Nozdrzec. Skiero-
wani na miejsce funkcjonariusze ruchu drogowego wstępnie usta-
lili, że kierujący daewoo, jadący w kierunku Dynowa, w pewnym 

momencie stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na przeciwny 
pas ruchu, którym poruszał się kierowca volvo, jadący z pasażerką 
w kierunku Wary. Doszło do czołowego zderzenia pojazdów.

Kierujący volvo był trzeźwy i ani jemu, ani jego pasażer-
ce nic się nie stało. Natomiast kierowca daewoo doznał obrażeń 
i jeszcze przed przybyciem na miejsce policjantów został prze-
transportowany karetką pogotowia do szpitala. Po udzieleniu mu 
pierwszej pomocy, mundurowi sprawdzili jego trzeźwość. Okazało 
się, że mężczyzna jest pi-
jany. Badanie alkomatem 
wykazało w jego organi-
zmie ponad 1,5 promila 
alkoholu.  

Policjanci pracują-
cy na miejscu wypadku 
wykonali czynności pro-
cesowe i ustalili świad-
ków. Pomogą one teraz 
w ustaleniu przyczyn  
i okoliczności tego zda-
rzenia. 55-letni miesz-
kaniec gminy Nozdrzec, 
który kierował daewoo, 
odpowie za kierowanie  
w stanie nietrzeźwości.

Policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci 
mężczyzny

16 stycznia br. brzozowscy policjanci zostali powiadomie-
ni o wypadku, który wydarzył się w lesie, na drodze prowadzącej  
z miejscowości Końskie do Kraczkowa, wyłożonej płytami jum-
bo. O zdarzeniu powiadomili przypadkowi świadkowie, którzy 
zauważyli samochód marki Dacia Dokker, a pod nim przygniecio-
nego mężczyznę, który niestety już nie żył.   

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 40-letni 
mieszkaniec powiatu krośnieńskiego, na śliskim podjeździe praw-
dopodobnie zakładał opaski antypoślizgowe na opony i wówczas 
samochód stoczył się, wciągając mężczyznę pod koła. Ponieważ 
40-latek podróżował sam, nikt nie był w stanie mu pomóc, ani we-
zwać służb ratunkowych.

Na miejscu wypadku pracowali policjanci. Prowadzone  
w tej sprawie śledztwo wyjaśni przyczyny i okoliczności tego tra-
gicznego zdarzenia.



Styczeń:. nr 1 (177)

17
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

jednoStkI organIzacyjne powIatu

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

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

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

Obecnie kariera zawodowa czło-
wieka to trwający przez całe życie proces 
uczenia się i rozwoju, który może być 
wspierany przez doradcę zawodowego,  
w podejmowaniu racjonalnych decyzji za-
wodowych, takich które pomogą osobie 
nabyć umiejętności dotyczące trafnego 
wyboru zawodu lub jego zmiany, a także 
umiejętności radzenia sobie na rynku pracy. 
Droga do nabycia tych umiejętności prowa-
dzi poprzez poznanie przez klienta swoich 
zdolności, zainteresowań i cech osobowo-
ści, a następnie przez konfrontowanie ich 
z wymaganiami zawodowymi i sytuacją na 
rynku pracy. 

Jedną z form pomocy realizowaną 
przez doradców zawodowych jest pora-
da indywidualna. Stanowi ona najbardziej 
naturalny sposób poznawania oczekiwań 
osoby zgłaszającej się do doradcy zawodo-
wego w celu udzielenia klientowi pomocy 
w rozwiązywaniu jego problemów zawo-
dowych, które mogą dotyczyć trudności  
z wyborem lub zmianą zawodu, wyborem 
miejsca pracy, planowaniem rozwoju za-

wodowego, wyborem kierunku kształcenia lub 
szkolenia, a także braku umiejętności poszuki-
wania pracy oraz obniżonej motywacji w zakre-
sie aktywności zawodowej. 

Porada indywidualna jest prowadzona  
w formie rozmowy doradczej, która jest podsta-
wową metodą stosowaną w poradnictwie indy-
widualnym. W trakcie takiej rozmowy doradca 
otrzymuje niezbędne informacje o sytuacji klien-
ta, przebiegu edukacji, dotychczas wykonywa-

Porada indywidualna jako jedna z form 
wsparcia osób zarejestrowanych

nym zatrudnieniu, oczekiwaniach 
związanych z podjęciem zatrudnienia, 
uwzględniając zainteresowania, pre-
dyspozycje i kompetencje oraz uwa-
runkowania zdrowotne, społeczne  
i ekonomiczne. Analizuje różne moż-
liwości i dokonuje wspólnie z osobą 
wyboru odpowiedniego celu, któ-
ry będzie zgodny z oczekiwaniami  
i kompetencjami klienta z uwzględ-
nieniem aktualnej sytuacji na ryn-

ku pracy i możliwości zatrudnienia. 
Rozmowa nie jest limitowana cza-
sem. W trakcie porady indywidualnej 
doradca może skierować osobę za-
rejestrowaną na specjalistyczne ba-
dania psychologiczne i lekarskie do 
instytucji wykonującej takie badania, 
jeżeli osoba kierowana zobowiąże 
się do przedłożenia opinii dotyczącej 
przydatności zawodowej do pracy  

Jest to obecnie najczęściej 
zgłaszany problem w poradni psy-
chologiczno–pedagogicznej. Doty-
czy on głównie zaburzonych relacji 
rodzic – dziecko w sferze komunika-
cji, zachowania, wykonywania pole-
ceń, pełnieniu roli dziecka i ucznia. 
Rodzice zmagają się, wywierają na-
ciski, proszą, szantażują – czyli robią 
wszystko, aby osiągnąć zamierzo-
ne cele wychowawcze. Naturalnie, 
każda rodzina ma swój osobisty rys 
i charakter funkcjonowania, jednak 
istnieją niezawodne zasady poprawiające 
osobiste relacje. Lista zasad zawiera m.in. 
następujące propozycje zachowań:
- często rozmawiać z dzieckiem, 
- starać się ograniczać ciągłe pouczanie  

i wyliczanie błędów i braków dziecka/ono 
już zna to na pamięć/,

- nauczyć się słuchania, tzn. pozwolić na wyra-
żanie własnego zdania na dany temat, nawet 
gdyby było ono naiwne i niedojrzałe,

- warto poznać perspektywę widzenia problemu 
przez dziecko,

- wspólne poszukiwanie i uzgadnianie rozwią-
zań,

- starać się być rodzicem konse-
kwentnym,

- wytyczać jasno ustalone granice  
i wymagania,

- posługiwać się językiem szacunku  
i kultury słowa,

- formułować krótkie, logiczne i zro-
zumiałe wnioski i zasady,

- zamiast krytykowania i wylicza-
nia błędów np. „nie uczysz się, 
nie sprzątasz pokoju!” można po-
wiedzieć serdecznie i spokojnie 
„bardzo zależy mi na tym, abyś do-
brze się uczył, bo wierzę w Ciebie  
i wiem, że potrafisz”

Dzieci bardzo kochają swoich 
rodziców i zrobią dla nich wiele. Ro-
dzice natomiast, powinni mieć świa-
domość, że są przewodnikami życia 
swoich dzieci i mają ogromną moc 
oddziaływania na swoje pociechy. 
Wystarczy to tylko umiejętnie połą-
czyć.  

Marta Głód – psycholog PP-P w Brzozowie

Nie radzę sobie z dzieckiem
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Jak co roku, święta Bożego Naro-
dzenia są okazją do wspólnych spotkań 
w rodzinnym gronie, pełnym miłości  
i życzliwości. Wspominamy wtedy przede 
wszystkim wielką tajemnicę przyjścia 
na świat Syna Bożego – Jezusa. Pragnąc 
podtrzymać tę tradycję, uczniowie na-
szej szkoły wraz z nauczycielami przy-
gotowali przedstawienie jasełkowe pt.  
„W stronę światła”. Obejrzeliśmy do-
świadczenia dziennikarki 
Anny, która prowadzi rubry-
kę w czasopiśmie, odbiera-
jąc listy od ludzi z różnymi 
problemami. Czytając listy  
i pochylając się nad lo-
sami różnych osób, Ania 
doświadcza niezwykłych 
przeżyć. Dzięki nowo na-
rodzonemu Jezusowi nasi 
bohaterowie odzyskują na-

W stronę światła

Jasełka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
dzieję i radość życia. Piękne i wymowne 
kolędy opracował i zaśpiewał szkolny ze-
spół Megiddo. Całość dopełniła dekoracja 
– rozświetlony blaskiem światła zarys mia-
sta Betlejem.

Naszą szkolną uroczystość zaszczy-
cili swoją obecnością zaproszeni goście 
zaprzyjaźnieni z naszą placówką, na cze-
le ze Starostą Brzozowskim Zdzisławem 
Szmydem, Dyrektorem - Członkiem Za-

rządu Powiatu w Brzozowie Wiesławem 
Marchlem oraz Dyrektor DPS-u w Starej 
Wsi siostrą Edytą Wojtowicz. Po spektaklu 
ks. Stanisław Masłyk poświęcił opłatki, 
którymi nasza społeczność podzieliła się, 
składając sobie życzenia. Uczniowie zosta-
li obdarowani prezentami i wraz z opieku-
nami udali się na uroczystą wigilię.

Dzień później jasełka zostały przed-
stawione rodzicom oraz wychowankom 
korzystającym z Wczesnego Wspomagania 
Rozwoju Dziecka. Występ był niezwykłym 
przeżyciem zarówno dla aktorów, uczniów, 
nauczycieli, rodziców oraz zaproszonych 
gości. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy 
za pomoc w przygotowaniu i przeżyciu tej 
pięknej szkolnej uroczystości.

Barbara Sławęcka - Śmigiel

i zawodu albo kierunku szkolenia, spo-
rządzonej na podstawie przeprowadzo-
nych badań. Następnie dokonywana 
jest weryfikacja sposobu rozwiązania 
problemu zawodowego lub wskaza-
nie możliwości skorzystania z innych 
usług rynku pracy w sytuacji, gdy ma 
to uzasadnienie w wynikach specjali-
stycznych badań lekarskich lub psy-
chologicznych. Klient ustala razem  
z doradcą zalecenia dotyczące dalszego 
postępowania, w tym potrzebę objęcia 
osoby pomocą przez innego pracowni-
ka Powiatowego Urzędu Pracy. 

W ramach świadczenia usługi porad-
nictwa indywidualnego wykorzystuje się 
narzędzia i metody stosowane w poradnic-
twie zawodowym, w tym standaryzowane 
narzędzia diagnostyczne służące do bada-
nia uzdolnień, predyspozycji, zainteresowań  
i kompetencji zawodowych. 

Poprzez poradę indywidualną klient 
otrzymuje odpowiednią wiedzę i pomoc w osią-
gnięciu obiektywnej znajomości samego siebie 
oraz sytuacji w której się znajduje. Zwiększa to 
jego szans na podejmowanie działań skutecz-
nych i go satysfakcjonujących na rynku pracy. 
W trakcie rozmowy doradczej osoba bezro-

botna jest wspomagana w osiągnięciu celu 
zawodowego, w taki sposób aby znalazła  
w nim realne szanse na zatrudnienie. Bo-
wiem pomoc doradcy zawodowego spełnia 
doniosłą rolę na drodze planowania własnej 
kariery zawodowej i tworzenia własnego 
życiorysu zawodowego przez klienta. 

Doradcy zawodowy w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Brzozowie zapraszają 
klientów na poradę indywidualna do poko-
ju 35. 

Maria Pelc - Doradca Zawodowy
PUP w Brzozowie 
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Święta Bożego Narodzenia to jedno  
z największych świąt jakie obchodzi-

my w naszej wierze katolickiej. Jednym ze 
zwyczajów bożonarodzeniowych jest orga-
nizacja przedstawienia jasełkowego.

Na wstępie warto wspomnieć, że 
słowo „jasełka” wywodzi się od staropol-
skiego słowa „jasło”, które oznacza żłób. 
Pierwsze jasełka, według podań histo-
rycznych, opracował sam św. Franciszek  
w XIII w. w Asyżu. W inscenizacji świę-
tego zakonnika, oprócz postaci Maryi, 
św. Józefa i Jezusa w żłóbku, były posta-
ci „braci mniejszych”, czyli ukochanych 
przez Franciszka zwierząt. Podstawą treści 
przedstawienia jasełkowego jest historia 
narodzin Zbawiciela, Jego prześladowania 
przez Heroda, pokłon Trzech króli i poja-
wienie się Gwiazdy Betlejemskiej.

Historycznie rzecz ujmując, pier-
wotnie w inscenizacjach używano mario-
netek i kukiełek, z czasem zaczęli brać  
w niej udział ludzie. W naszym kraju zwy-
czaj jasełkowy wprowadzili bracia z zako-
nu franciszkanów. Pomysłów na jasełka 
było wiele, stąd różne ich scenariusze. Jed-
nak wszystkie opierają się o ten sam temat, 
tj. narodziny Bożej Dzieciny. 

Nie inaczej działo się w spo-
łeczności Domu Caritas dla dzieci  
w Starej Wsi. To już kolejny rok nasi 
Podopieczni, przy współpracy z ich wy-
chowawczyniami i nauczycielami, wpro-
wadzili wszystkich domowników i za-
proszonych gości: Dyrektora SOSW  
w Brzozowie Barbarę Kozak i Wicedy-
rektora Pawła Czekańskiego w podniosłą 
atmosferę bożonarodzeniową. Z domo-
wych reprezentantów nie zabrakło Siostry 
Dyrektor Edyty Wojtowicz, innych sióstr 
oraz ks. Stanisława Masłyka. Wydarzenie 
to miało miejsce 18 grudnia ub.r.

Po krótkim wprowadzeniu, doko-

nanym przez panią Barbarę Gazdowicz, 
na scenie pojawili się pierwsi aktorzy  
w osobach prostych pasterzy. Zaintonowana 
kolęda „Gdy się Chrystus rodzi”, zaprosiła 
z kolei widzów jasełek do stajenki, gdzie 
narodziło się Dzieciątko Jezus. Nie mogło 
tu zabraknąć osób Maryi i Józefa, czy też 
postaci anioła, dzielnie odgrywanych przez 
naszych podopiecznych. Warto tu też nad-
mienić, że Józef miał naturalną brodę (spe-
cjalnie pielęgnowaną na potrzeby występu) 
oraz jego solowy występ muzyczny kolędy 
„Teraz śpij”, co by rzucało nowy ślad na 
milczącego, jak dotąd, ziemskiego ojca na-
szego Pana.

Do szopy podążyli pastuszkowie  
i ofiarowali Dziecięciu to, co posiadali naj-
cenniejszego. Dotarli też z dalekich stron 
trzej królowie i podarowali: złoto, kadzi-
dło oraz mirrę. Tu kolejni nasi podopieczni 
dzielnie poradzili sobie z sytuacją (momen-

Pójdźmy wszyscy do stajenki
tami było nieco komicznie). Nie mogło 
przy tym zabraknąć podniosłej kolędy 
„Mędrcy świata, monarchowie”. W koń-
cowej części występu nie mogło zabrak-
nąć życzeń, wypowiedzianych przez anio-
ła. „Niech Mały Jezus wśród nas zagości, 
by nam nigdy nie brakło prawdziwej mi-
łości”. Kolęda „Cicha noc” zakończyła 
piękny występ jasełkowy. To jeszcze nie 
wszystko. Nasi aktorzy podeszli następ-
nie do zaproszonych gości i z życzenia-
mi świątecznymi podarowali Jezuska, 
mały opłatek oraz świeczkę. W dalszej 
kolejności głos zabrała s. Edyta, która 
wspomniała, że kolejny raz przeżywamy 
rocznicę narodzin Jezusa. Wspomniała  
o liście papieża Franciszka, w którym 
mówi o żłóbku, gdzie objawia się życie, 
które przyjmuje sam Bóg, przez to, że 
Jezus rodzi się w naszym ludzkim ciele. 
To ważne miejsce, by na nie patrzeć, ale 
patrzeć też na swoje życie, bo każde życie 
jest darem. Każde życie – jak zaznaczy-
ła dalej – warte jest przeżycia i to nieza-
leżnie jakie los przeznaczył nam bycie. 
To zamyślenie nad godnością i pięknem 
naszego życia, towarzyszy nam w tym 
roku. Na koniec siostra podziękowała 
wszystkim artystom, którzy przygoto-
wali to misterium i włączyli wszystkich  
w śpiew kolęd.

Następnie głos zabrała Dyrektor 
Szkoły Barbara Kozak, która wyraziła 
podziw za pracę w przygotowaniu ni-
niejszych jasełek. „Chylę czoła przed 
państwem, aktorami… naprawdę jeste-
ście wielcy” – dodała. Dzisiejszy występ 
wprowadził nas w klimat zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia. Na zakończe-
nie dyrektor złożyła życzenia, przeprasza-
jąc za łamiący się czasami głos z powodu 
emocji, jakie się jej udzieliły.

Jako ostatni z mówców 
zabrał głos ks. Stanisław, któ-
ry także pogratulował występu 
aktorom i opiekunom. Kolej-
na pamiątka narodzin Jezusa  
– zaznaczył – winna zachęcać  
i nas do pochylania się nad 
każdym życiem. By dostrzec 
Jego wyciągniętą rączkę do 
pobłogosławienia nas, ale też, 
jeśli to konieczne, by „po-
groziła”, gdy mamy chęć iść 
przez życie swoją drogą. Tak. 
To prawda, jesteśmy wolni. 
Możemy wybierać po swoje-
mu. Ale czy po to narodził się 
Jezus? Pytał dalej kapłan. Na 
koniec ks. Stanisław złożył bo-
żonarodzeniowe życzenia i za-
chęcił do odkrywania Dzieciny  
w swoim życiu.

ks. Stanisław Masłyk



Brzozowska Gazeta Powiatowa   

20
http://www.powiatbrzozow.pl

jednoStkI organIzacyjne powIatu

„W zdrowym ciele, zdrowy duch” - 
to powiedzenie znane jest chyba każdemu. 
Słowa te wypowiedział w czasach staro-
żytnych Juwenalis – rzymski poeta. Temat 
zdrowia przewijał się przez wiele epok, ale 
nigdy nie stracił na aktualności. Jan Ko-
chanowski w epoce renesansu pisał: „Szla-
chetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako 
smakujesz, aż się zepsujesz” Tak więc, od 
wieków ludzie zdawali sobie sprawę ze 
znaczenia zdrowego stylu życia i aktywno-
ści fizycznej. 

Bezsprzecznie zdrowie jest najwięk-
szym dobrem jakie posiada człowiek. Jed-
nak często zapomina jaką ma wartość, trak-
tując je jako coś oczywistego. Zdaje sobie 
sprawę jak cenny to dar,  dopiero wówczas, 
gdy przestaje dopisywać. 

Obecnie kwestia zdrowia jest rów-
nież często poruszana. Coraz częściej 
słyszy się o różnego rodzaju akcjach pro-
mujących zdrowy styl życia. Do takich 
właśnie należy zaliczyć organizowaną 

corocznie Olimpiadę Promocji Zdrowego 
Stylu Życia, przeprowadzoną przez Zarząd 
Oddziału Rejonowego PCK w Brzozowie. 
13 grudnia ub.r., odbyła się już XXVIII 
edycja Olimpiady. Zmiana nawyków ży-
wieniowych i kształtowanie postaw proz-
drowotnych jest procesem złożonym i dłu-
gotrwałym. Współcześnie obowiązek ten 
spoczywa głównie na szkołach, a Polski 
Czerwony Krzyż aktywnie wspiera szkoły 
w tym zakresie. 

Podobnie jak w latach ubiegłych 
olimpiada miała charakter testu wiedzy. 
W teście uczestnicy musieli wykazać się 
znajomością nie tylko zasad zdrowego 
odżywiania, ale również znaczenia aktyw-
ności fizycznej, profilaktyki uzależnień, 
znajomością zasad pierwszej pomocy, 
ochrony środowiska, a także znajomością 
problemów zdrowotnych współczesnego 
świata. W kategorii I (szkoły podstawowe) 
największą liczbę punktów uzyskał Miko-
łaj Wcisło – uczeń Szkoły Podstawowej 

Olimpiada  Promocji Zdrowego Stylu Życia

Nr 1 w Brzozowie, natomiast w kategorii 
II (szkoły średnie) zwyciężyła Julia Ptak 
– uczennica Zespołu Szkół Budowlanych  
w Brzozowie. Uczniowie Ci, będą rywali-
zowali na etapie okręgowym w Rzeszowie 
z uczniami z całego województwa.

Inwencja organizacji Olimpiady 
Promocji Zdrowego Stylu Życia niesie ze 
sobą niewątpliwą misję, jaką jest profi-
laktyka zdrowego żywienia, zwiększenie 
świadomości zdrowotnej młodzieży oraz 
wykształcenie wśród uczniów potrzeby 
dbania o własne zdrowie. Mamy nadzieję, 
że podejmowane działania, uświadomią 
młodzieży, że każdy człowiek jest odpo-
wiedzialny za swoje zdrowie i zaowocują 
one w przyszłości zmianą nawyków ży-
wieniowych oraz poprawą zdrowia i samo-
poczucia.

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Brzozowie

Prawie 500 kg jedzenia zebrali wolonta-
riusze z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzo-
zowie w wyniku Świątecznej Zbiórki Żywności. 
Przeprowadzono ją 29 i 30 listopada 2019 r.  
w brzozowskim sklepie Biedronka. Akcję zorga-
nizowało Szkolne Koło Wolontariatu wspólnie 

Wolontariusze z ZSE i Świąteczna Zbiórka Żywności
Im dajesz więcej, tym większym się stajesz. Ale potrzebny jest 

ktoś, aby przyjmować. Bowiem dawać to nie znaczy tracić. 
[Antoine de Saint-Exupéry]

z Podkarpackim Bankiem Żywności, który 
jest organizacją charytatywną, zajmującą się 
udzielaniem pomocy żywnościowej osobom 
potrzebującym. Z każdą godziną mnoży-
ły się kilogramy cukru, mąki, makaronów, 
kasz, płatków, oraz oleje, koncentraty, sło-
dycze i inne produkty, które są niezbędne  
w codziennym życiu. Zebraną żywność 
otrzymały rodziny uczniów naszej szkoły. 

W zbiórce wzięły udział nasze uczen-
nice z klas pierwszych: Anna Chrobak, Ka-
rolina Bąk, Emilia Pelc, Kamila Krowiak, 
Julia Mosińska, Emilia Żelazko, Małgo-
rzata Matlak, Kinga Łobodzińska, Izabela 
Bogaczewicz, Weronika Żak, Aleksandra 
Wyżykowska, Weronika Chrobak, Karolina 
Hunia.

Dziękujemy ludziom o dobrych  
i otwartych sercach. Z pewnością chleb sma-
kuje im wspaniale, bo dzielą go z innymi.
  Joanna Sperber-Rygiel
 Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu
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Zaskoczenie, podekscytowanie i szcze-
ra radość malowały się na twarzach 

małych pacjentów Oddziału Dziecięcego 
Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, 
gdy z workiem pełnym prezentów odwie-
dził ich Święty Mikołaj. Tego dnia (6 grud-
nia) nie zabrakło też śnieżynek, a nawet 
wiolonczelistki, która umilała swym wy-
stępem wizytę wyjątkowego gościa. Mi-
kołaj spotkał się również z pacjentami na 
innych oddziałach.

Obdarowane podarunkami dzieci, 
choć zaskoczone odwiedzinami, nie kryły 
radości z otrzymanych prezentów. Spo-
tkanie z Mikołajem było możliwe dzięki 
Fundacji Promocji Zdrowia im. dr n. med. 
Stanisława Langa, która  corocznie organi-
zuje „przyjazd” Świętego . -  W tym szcze-
gólnym czasie dbamy, aby Mikołaj dotarł 
do wszystkich dzieci, również tych przeby-
wających w szpitalu. Akcja ta już na stałe 
wpisała się w działalność Fundacji. Myślę, 
że inicjatywa jest cenna, zupełnie jak ra-
dość i uśmiech przebywających na oddzia-

jednoStkI organIzacyjne powIatu

Zawsze warto pomagać

le dzieci. Oczywiście dużą rolę odgrywają 
też darczyńcy, którym bardzo dziękujemy. 
Przy tej okazji chciałbym Państwa zachę-
cić do przekazywania 1% podatku na sze-
rokie spektrum działalno-
ści Fundacji. To nie tylko 
organizacja bezpłatnych 
badań profilaktycznych 
czy wspieranie rozwoju 
naszego szpitala, ale też 
różnego rodzaju akcje, 
jak ta dzisiejsza, która 
dała dzieciom tyle rado-
ści – zachęca dr Marek 
Styczkiewicz - Prezes 
Fundacji Promocji Zdro-
wia im. dr n. med. Stani-
sława Langa. 

Satysfakcji, płyną-
cej z takich bezinteresow-
nych gestów, nie da się 

opisać. Przekonali się o tym Joanna i Ma-
teusz Ostrowscy, którzy przekazali Funda-
cji zabawki i artykuły szkolne, o które po-
prosili swych gości weselnych. – To piękny 

gest, za który jesteśmy bardzo wdzięczni.  
W połączeniu z zabawkami zakupionymi 
przez fundację udało nam się stworzyć 
wspaniałe prezenty „od Mikołaja”, prze-
znaczone dla dzieci z Oddziału Dziecięce-
go. W ramach podziękowania dla lekarzy 
i personelu szpitala za wspieranie dzia-
łalności fundacji podarowaliśmy na każdy 
oddział małą choinkę. Taki symbol naszej 
wdzięczności  – podkreśla Dorota Mikoś. 
Doceniajmy zatem dobre chęci, cenne ini-
cjatywy i wrażliwe serce. Mówiąc o wo-
lontariacie, akcjach charytatywnych czy 
przekazaniu 1% podatku, pamiętajmy, że 
puenta jest jedna. Zawsze warto pomagać.

Święty Mikołaj spotkał się również z pacjentami 
na innych oddziałach szpitalnych

Anna Rzepka
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Informacje z gmIn

25-lecie chóru Vox Cordis z Izdebek

5 stycznia br. w kościele parafialnym w Izdeb-
kach odbył się niezwykły koncert inaugurujący dwu-
dziesty piąty rok działalności chóru Vox Cordis, który 
został założony z inicjatywy ks. Andrzeja Barańskie-
go. Jego kolejnymi dyrygentami byli: Artur Greczner, 
Stanisław Owsiany i Józef Baran. 

W ciągu minionego ćwierćwiecza chór aktyw-
nie uczestniczył w wielu ważnych dla Izdebek wyda-
rzeniach. Poprzez śpiew starał się podkreślić radosny 
charakter świąt narodzenia i zmartwychwstania Pań-
skiego. Ubogacał również uroczystości odpustowe, 
jubileusze pracy kapłańskiej ks. Prałata Józefa Ka-
sperkiewicza, msze ślubne, prymicyjne czy święce-
nia diakonatu. Uczestniczył także w uroczystościach 
patriotycznych - obchodach Święta Narodowego 
Trzeciego Maja.

Jubileusz był szczególną okazją do wspomina-
nia przeszłości. Jednym z takich niezwykłych wyda-
rzeń był wyjazd do Krosna, które w 1997 r. odwiedził 
Papież Jan Paweł II. Izdebski chór znalazł się w bli-
sko 5-tysięcznej grupie, która zapewniała wówczas 
oprawę muzyczną nabożeństwa.

Działalność chóru nabrała dynamiki w ostat-
nich latach za sprawą dyrygenta Józefa Barana. To 
z jego inicjatywy została chórowi nadana nazwa Vox 
Cordis (Głos Serca). Dzięki jego zaangażowaniu ze-
spół brał udział w koncertach i przeglądach w Noz-
drzcu, Futomie, Gwoźnicy i Bliznem, występował 
na otwarciu Dziennego Domu Pobytu w Brzozowie, 
konsekracji kościoła w Turzym Polu czy uroczysto-
ściach odpustowych w Cmolasie. Współpraca z or-
kiestrą dętą z Gwoźnicy zaowocowała wspólnymi 
występami na Patriotycznych Spotkaniach Chóral-
nych „Z pieśnią ku wolności” w Dobrzechowie (pow. 
Strzyżów). W 2017 r. Józef Baran był także pomysło-

dawcą inicjatywy „Wyśpiewajmy ra-
dość” realizowanej w ramach projek-
tu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne.  
W jego ramach w Izdebkach odbyły 
się warsztaty wokalne oraz przegląd 
chórów z regionu brzozowskiego.

Srebrny jubileusz chóru Vox 
Cordis rozpoczął się mszą św. sprawo-
waną w intencji członków zespołu, po 
której odbył się koncert. Zostały za-
prezentowane pieśni eucharystyczne, 
kolędy, a także utwory patriotyczne  
z towarzyszeniem zaprzyjaźnionej or-
kiestry dętej z Gwoźnicy pod batutą 
Mariana Bocka.

Na zakończenie koncertu gra-
tulacje chórzystom złożyli zaproszeni 
goście: Stanisław Kruczek - Członek 
Zarządu Województwa Podkarpac-
kiego, Zdzisław Szmyd – Starosta 
Brzozowski i Stanisław Żelaznowski 
– Wójt Gminy Nozdrzec. 

Starosta Brzozowski w okolicz-
nościowym liście stwierdził: - Dzisiej-
szy koncert podsumowuje ćwierć wie-
ku wspaniałej działalności i podkreśla 
kunszt tej wyjątkowej muzyki. Śpiew 
chóralny jest sposobem przekazywania 
piękna i dobra. To modlitwa kierowana 
do Boga.(…) Pragnę przekazać wyra-
zy szacunku za zaangażowanie i ser-
ce włożone w rozwój chóru. To dzięki 
rzetelnej, systematycznej pracy kształ-
tujecie swoją artystyczną wrażliwość  
i ubogacacie lokalną społeczność.

Z kolei Wójt Gminy Nozdrzec 
Stanisław Żelaznowski podkreślił:  
- Obcowanie z muzyką i śpiewem nie-
zwykle silnie wpływa na człowieka, 
uszlachetnia go i uwrażliwia, rozwija 
wyobraźnię. Działalność Chóru sta-
nowi integralną część historii parafii 
w Izdebkach. Wzbogacał on swoją 
obecnością uroczystości religijne  
i państwowe, znacząco przyczynił się 
do integrowania różnych środowisk 
i popularyzacji śpiewu chóralne-
go. Państwa bezinteresowna praca, 
twórczy wysiłek, pasja i zaangażo-
wanie zasługują na wyrazy szczerego 
uznania. Dziękując za wkład w upo-
wszechnianie tradycji muzycznej, ży-
czę Członkom Chóru Vox Cordis zdro-
wia, satysfakcji z twórczego działania 
oraz pomyślnej realizacji wszelkich 
planów i zamierzeń.

Zwieńczeniem jubileuszowe-
go spotkania były kwiaty i serdeczne 
podziękowania chórzystów - za po-
święcony czas, cierpliwość i okazane 
serce - adresowane do dyrygentów: 
Józefa Barana i Artura Grecznera. Po-
nadto ksiądz prałat Józef Kasperkie-
wicz w imieniu własnym i całej spo-
łeczności parafialnej złożył chórowi 
podziękowania za wieloletnią pracę, 
trud i poświęcenie, a pięknym wyra-
zem wdzięczności był kosz 25 róż.

Halina Baran, fot Barbara Gładysz



      Po raz dwudziesty
 25 sportowców pochodzących z powiatu brzozowskiego będzie się ubiegać o tytuły podczas jubile-

uszowego, bo już XX Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Brzozowskiego w 2019 roku. 
Plebiscyt organizowany przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie oraz Powiatowe Zrzeszenie LZS w Brzo-
zowie pod medialnym patronatem Brzozowskiej Gazety Powiatowej jest najstarszym tego typu plebiscytem  
w południowej części Podkarpacia. Nasi czytelnicy oraz sympatycy sportu wybiorą w głosowaniu za pomocą 
kuponów i sms-ów pięciu najpopularniejszych sportowców. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali, 
która zaplanowana jest na 19 marca br.

Oprócz głosowania w kategorii najpopularniejszy sportowiec Kapituła Plebiscytu nagrodzi trzech najlep-
szych zawodników spośród nominowanych, a także najlepszych w kategorii: trener roku, trener - wychowawca 
młodzieży, drużyna roku, zespół młodzieżowy roku, zasłużony trener starszego pokolenia, zasłużony piłkarz, 
odkrycie roku, talent roku, pasjonat sportu. 

Tegoroczni nominowani sportowcy to reprezentanci 20 klubów oraz 9 dyscyplin sportowych. Najwięcej jest 
piłkarzy (10), a ponadto szachistów (5), koszykarzy (2), łuczników (2), tenisistów stołowych (2). Ponadto mamy 
jeszcze boksera, hokeistę, siatkarza i pływaczkę.

Dominują młodzi, utalentowani sportowcy, medaliści Mistrzostw Polski, ale w tym gronie są też sportowcy 
– amatorzy znani z lokalnych aren sportowych. Tytułu najpopularniejszego z 2018 roku broni tenisista stołowy 
Jarosław Klamut.

Wszystkie kandydatury z krótkimi charakterystykami zamiesz-
czamy poniżej. Można z nimi zapoznać się także na naszych stronach 
internetowych: https://powiatbrzozow.pl/, www.sport.powiatbrzozow.pl  
i http://pzlzs.powiatbrzozow.pl/

Głosować można tylko na oryginalnych kuponach, które ukażą 
się w styczniowym wydaniu Brzozowskiej Gazety Powiatowej oraz 
za pomocą sms-ów (szczegóły głosowania podajemy niżej). Kupo-
ny przyjmujemy do 8 marca br. (decyduje data stempla pocztowego, 
na adres redakcji Brzozowskiej Gazety Powiatowej, 36-200 Brzozów,  
ul. Sienkiewicza 2 lub adres Starostwa Powiatowego w Brzozowie, 
ul. Armii Krajowej 1). Każdy kupon musi być wypełniony w całości 
pięcioma różnymi nazwiskami. Można głosować tylko i wyłącznie na 
zawodniczki i zawodników nominowanych przez Kapitułę do plebiscy-
tu. Kupony kserowane,  niewypełnione lub wypełnione nieprawidłowo 
będą uznane za nieważne. 

Marek Szerszeń

XX PLEBISCYT
na Najpopularniejszego Sportowca 

Powiatu Brzozowskiego w 2019 roku

Uwaga CzytelniCy! 
W przypadku braci Gabriela, Mateusza i Sylwestra Lusiu-
szów oraz sióstr Anny i Marii Krzysztyńskich prosimy wpi-
sywać na kuponach pierwszą literę imion bądź imiona, bo  
w przeciwnym wypadku kupony będą nieważne. 
Cyfra przy sylwetce każdego kandydata oznacza jego numer  
w głosowaniu sms-owym.



NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC 

POWIATU 
BRZOZOWSKIEGO

Krzysztof BIEDA Mikołaj CHAŁUBIŃSKI Filip DEREŃ Oliwia FEJDASZ Dawid FUTYMA

Anna KRZYSZTYŃSKA Maria KRZYSZTYŃSKA Dominik KULON Gabriel LUSIUSZ Mateusz LUSIUSZ

1 2 3 4

Franciszek ŹREBIECSzczepan SZMYD Norbert ZDZIARSKIPatryk WOŚPaweł SZPIECH

5

11 12 151413

24232221 25

Prawidłowy sms musi zawierać: prefiks czyli litery NSPB i kolejne cyfry, przedzielone 
kropkami lub przecinkami przyporządkowane poszczególnym sportowcom według ustalonej 
przez głosującego kolejności. 

W przypadku nie zagłosowania na 5 różnych sportowców głos będzie nieważny, podobnie jak  
w głosowaniu na kuponach nie wyciętych z gazety lub kserowanych.  
SMS wysyłamy na numer: 7255 (2 zł netto / 2,46 zł z Vat), Prefiks: NSPB
Okres działania: od 15.01.2020 godz. 00:00 do 08.03.2020 godz. 23:59
W plebiscycie bierze udział 25 sportowców. Każdy sportowiec ma swój numer. Wybieranych 
będzie 5 sportowców.

SMS z prawidłowo oddanymi głosami, po prefiksie powinien zawierać 5 cyfr/numerów od-
dzielanych kropką (akceptujemy również przecinek). Warunkiem bezwzględnym prawidłowego 
SMS-a jest wpisywanie liter i liczb bez spacji.
Przykład: NSPB.21.12.4.5.10 

Zasady głosowania sms-ami (do 8 marca 2020 r. do godZ. 23.59)

Kapituła plebiscytu

Przewodniczący Kapituły Henryk Kozik (Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie), Jacek Adamski (Wicestarosta 
Brzozowski), Leszek Gierlach (Przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS w Brzozowie), Bronisław Przyczy-
nek (PZ LZS w Brzozowie), Henryk Dąbrowiecki (PZ LZS w Brzozowie), Sebastian Czech (Starostwo Powiatowe  
w Brzozowie), Marek Szerszeń (Starostwo Powiatowe w Brzozowie)



NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC 

POWIATU 
BRZOZOWSKIEGO

Norbert HUBER Jan JAGODZIŃSKI Jarosław KLAMUT Gabriel KOBYLAK Dominik KORAB

Sylwester LUSIUSZ

9 10

Milena OWSIANA Hubert PIOTROWSKI Bartłomiej RAKOCZY Oliwia RYBA

876

16 19 201817

regulamin XX plebiscytu na najpopularniejsZego sportowca powiatu brZoZowsKiego w 2019 roKu

1. Wybiera się pięciu najpopularniejszych sportowców powiatu brzozowskiego z 25 nominowanych kandydatur.
2. Wybierani sportowcy reprezentują kluby, stowarzyszenia, związki sportowe i amatorskie zespoły, działające na terenie 

powiatu brzozowskiego, bądź pochodzą z terenu powiatu.
3. Głosowanie odbywa się na oryginalnych kuponach zamieszczanych w „Brzozowskiej Gazecie Powiatowej” i za pomocą 

sms-ów.
4. Organizatorzy przedstawią listę sportowców w 2019 roku, spośród których wybieramy najpopularniejszych.
5. Ważne kupony winny zawierać 5 różnych nazwisk sportowców.
6. Sportowcy umieszczeni na kuponach w kolejności od 1-5 otrzymują następujące pkt.: 1. miejsce - 5 pkt., 2. - 4 pkt.,  

3. -3 pkt., 4. - 2 pkt., 5. -1 pkt.
7. Kupony prosimy przesłać na adres redakcji Brzozowskiej Gazety Powiatowej, 36-200 Brzozów, ul. Sienkiewicza 2 lub na 

adres Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1 z dopiskiem „Plebiscyt Brzozowski”.
8. Głosowanie odbywa się również za pomocą sms-ów.
9. Kapituła wybiera trzech najlepszych zawodników spośród nominowanych, a także nominuje najlepszych w kategoriach: 

trener roku, trener - wychowawca młodzieży, drużyna roku, zespół młodzieżowy roku, zasłużony trener starszego pokole-
nia, zasłużony piłkarz, odkrycie roku, talent roku, pasjonat sportu.

10. Sportowcy, którzy po podliczeniu wszystkich punktów (zarówno z kuponów, jak i głosowania sms-owego) zajmą pierwsze  
5 miejsc, zostaną uhonorowani pucharami, a wszyscy dyplomami i statuetkami. W miarę posiadanych środków organiza-
torzy przekażą nagrody rzeczowe.

11. Również trzech najlepszych sportowców wybranych z nominowanych przez kapitułę otrzyma puchary i dyplomy. Statuet-
ki otrzymają także nominowani w poszczególnych kategoriach: trener roku, trener - wychowawca młodzieży, drużyna roku, 
zespół młodzieżowy roku, zasłużony trener starszego pokolenia, zasłużony piłkarz, odkrycie roku, talent roku, pasjonat 
sportu.

12. Gala XX plebiscytu przewidziana jest w marcu 2020 roku. Organizatorzy powiadomią zainteresowanych.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ostatecznej interpretacji Regulaminu na Najpopularniejszego Sportowca Po-

wiatu Brzozowskiego.



NOMINOWANI SPORTOWCY:

1. KrZysZtof bieda (LKS Golcowa/LKS Iskra 
Przysietnica, piłka nożna) - wychowanek LKS „Iskra” 
Przysietnica. Od wielu lat czołowy, bramkostrzelny na-
pastnik. W roku 2019 w rundzie wiosennej reprezentował 
barwy LKS Golcowa, w którym strzelił 17 bramek. W run-
dzie jesiennej wrócił do klubu z Przysietnicy, gdzie strze-
lił 12 bramek, będąc najlepszym strzelcem drużyny oraz 
czołowym strzelcem krośnieńskiej klasy okręgowej. Jego 
trenerem jest obecnie Sławomir Skwarcan.

2. miKołaj chałubińsKi (BSK Brzozów/Niedź-
wiadki Hensfort Przemyśl, koszykówka) - utalentowany, 
młody koszykarz, wychowanek Brzozowskiego Stowarzy-
szenia Koszykówki. W roku 2019 dzięki dobrym wystę-
pom przeszedł do młodzieżowej drużyny Niedźwiadków 
z Przemyśla. Wraz z drużyną zajął V miejsce w rozgryw-
kach Podkarpackiej Ligi oraz X miejsce w rozgrywkach 
Podkarpacko-Lubelskiej Ligi Kadeta U-16. W sezonie 
2018/2019 w 11 rozegranych meczach ligowych rzucił 75 
pkt. ze średnią na mecz 6,82 pkt. Został objęty ogólno-
polskim programem monitorowania zawodników prowa-
dzonych przez FIBA. Trener – Jarosław Władyka i Daniel 
Puchalski.

3. filip dereń (KTS GOSiR Krościenko Wyżne, te-
nis stołowy) - grając w IV ligowej drużynie z Krościenka 
Wyżnego potwierdził w minionym roku przynależność do 
krajowej czołówki. Jego sukcesy to: I miejsce - XX Mię-
dzynarodowa Olimpiada Tenisa Stołowego w Łańcucie,  
I miejsce – Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego „Sie-
macha” w Krakowie, II miejsce – Mistrzostwa Podkarpa-
cia Kadetów w Nowej Sarzynie – gra mieszana, III miej-
sce – Turniej o Puchar Burmistrza Świdnika (Słowacja), 
IX miejsce – Mistrzostwa Polski Kadetów w Krakowie. 
Ponadto w roku 2019 awansował do I, II i III Grand Prix 
Polski Kadetów. Obecnie zajmuje XVIII miejsce w ogól-
nopolskim rankingu w tej kategorii wiekowej. Jego trene-
rem jest Piotr Tomoń.

4. oliwia fejdasZ (KS Swim2win Krosno, pływa-
nie) - swoją przygodę zaczęła kilka lat temu w pływackiej 
sekcji „Wodniak” w Brzozowie. Specjalistka w stylu mo-
tylkowym. W popularnym „delfinie” dzięki ogromnej pra-
cy i talentowi w roku ubiegłym zdobyła I miejsca w Finale 
Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej na dystansie 
50 m oraz Letnich Mistrzostwach Okręgu Podkarpackiego 
na dystansie 100 m w Dębicy. Podczas Mistrzostw Pol-
ski Juniorów Młodszych w Olsztynie zajęła VIII miejsce  
w finale A na dystansie 50 m oraz IV miejsce w finale B na 
dwukrotnie dłuższym dystansie. Trener – Piotr Haręzga.

5. dawid futyma (UKS SP Nr 1 Brzozów, szachy) - 
od początku związany z brzozowskim klubem szachowym.  
Z wielu tegorocznych sukcesów należy wymienić: III 
miejsce – Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przed-
szkoli w Katowicach, I miejsce – Eliminacje Woje-
wódzkie MP Juniorów do lat 9 w Bystrem, I miej-

sce – Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego 
w Krośnie w szachach szybkich, III miejsce – Mię-
dzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Małopolski  
w szachach szybkich, I miejsce – Drużynowe Mistrzo-
stwa Polski Juniorów w III lidze podkarpackiej i awans 
do II ligi. Oprócz wszystkich swoich sukcesów Da-
wid wielokrotnie uczestniczył w turniejach w kategorii 
„open”, gdzie doskonalił umiejętności i podnosił swój 
ranking. Trener – Daniel Kopczyk. 

6. norbert huber (Cerrad Czarni Radom/PGE 
Skra Bełchatów, siatkówka) - pochodzący z Humnisk 
siatkarz przebojem wdarł się do pierwszej reprezenta-
cji Polski seniorów, z którą jako podstawowy zawod-
nik zdobył brązowy medal Ligi Narodów w Chicago 
i srebrny medal Pucharu Świata w Japonii. Dobra gra 
w klubie z Radomia zaowocowała transferem do PGE 
Skry Bełchatów, z którą na koniec 2019 roku zajmuje  
III miejsce w Plus Lidze. Jego trenerami są Mieszko Go-
gol (klub) i Vital Heynen (reprezentacja). 

7. jan jagodZińsKi (UKS SP Nr 1 Brzozów, sza-
chy) - 8-letni szachista, podopieczny Kazimierza Ko-
zubala z niemałymi sukcesami zamknął poprzedni rok. 
Spośród jego licznych osiągnięć należy z pewnością wy-
mienić: II miejsce – Mistrzostwa Rzeszowa, I miejsce 
– Turnieje o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu 
oraz Starosty Brzozowskiego, I miejsce – Powiatowe 
Igrzyska Dzieci, III miejsce – Finał Wojewódzki Igrzysk 
Dzieci wraz z drużyną SP Nr 1 w Brzozowie.

8. jarosław Klamut (STS Suparom Szydło-
wiec, tenis stołowy) - zwycięzca ostatniego XIX Ple-
biscytu na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu 
Brzozowskiego sukcesy odnosił również w 2019 roku. 
Wygrał m.in. turniej ITTF World Tour Estonia Open  
w Tallinie, czy turniej o Puchar Dyrektora MOSIR Mo-
kotów oraz zawody o Puchar Odzyskania Niepodle-
głości w Warszawie. W turnieju amatorów USA OPEN  
w Los Angeles dotarł do ćwierćfinału. Jego trenerem jest 
Marc Brouman.

9. gabriel KobylaK (Legia Warszawa, pił-
ka nożna) - podstawowy zawodnik występujący  
w III-ligowych rezerwach stołecznej drużyny, któ-
ra po rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 plasuje się 
w czołówce ligowej tabeli. Gra na pozycji bramka-
rza, dysponując wrodzonym refleksem. Jako 17-la-
tek występuje też w Centralnej Lidze Juniorów.  
W minionym roku podpisał pierwszy zawodowy kon-
trakt. Trener – Marek Saganowski.

10. dominiK Korab (ULKS Grabowianka Gra-
bówka, piłka nożna) - czołowy zawodnik Podkarpacia  
z rocznika 2007. Kapitan drużyny młodzików Grabo-
wianki, motor napędowy drużyny, a zarazem najlepszy 
jej strzelec. Z powodzeniem występuje również w dru-
żynie juniorów młodszych. Jest zawodnikiem Akademii 
Młodych Orłów w Krośnie. Trener – Jacek Adamski.
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11. anna KrzysztyńsKa (Mechaniza-
tor Ustrzyki Dolne, szachy) – 18-letnia sza-
chistka od wielu lat odnosi sukcesy podczas 
licznych turniejów. W roku 2019 zajęła m.in.: 
II miejsce – Mistrzostwa Europy Amatorów 
w szachach klasycznych (Rodos), I miejsce 
- szachownica Kobieta w Drużynowych Mi-
strzostwach Polski w szachach klasycznych 
– III liga podkarpacka (Lubenia – Kolbuszo-
wa), I miejsce - Bajramski Brzopotezmi Tur-
nir w szachach błyskawicznych (Dubrownik).

12. maria KrzysztyńsKa (Mecha-
nizator Ustrzyki Dolne, szachy) - młodsza 
z sióstr rozwija swe szachowe umiejętności 
pod okiem taty Waldemara. Spośród najbar-
dziej udanych startów w 2019 roku należy 
wymienić: I miejsce - Bajramski Brzopote-
zmi Turnir w szachach błyskawicznych (Du-
brownik), III miejsce w kategorii dziewcząt 
do lat 12 w VII Turnieju Szachowym Przyjaź-
ni Polsko-Węgierskiej w szachach szybkich 
(Katowice), III miejsce – Finał Wojewódz-
ki Igrzysk Dzieci wraz z drużyną SP Nr 1  
w Brzozowie, II miejsce – Powiatowy Druży-
nowy Turniej Szachowy „O Złotą Wieżę”, VII 
miejsce w kategorii dziewcząt do lat 13 w Mi-
strzostwach Makroregionu Małopolska – Pod-
karpacie w szachach klasycznych (Bystre).

13. DominiK Kulon (Karpaty Krosno, 
piłka nożna) - przygodę z piłką zaczął w roku 
2010 w klubie z Grabówki. Później jako za-
wodnik Akademii Młodych Orłów w Krośnie 
otrzymał pierwsze powołanie do reprezenta-
cji Polski U-16. W listopadzie ubiegłego roku 
był na konsultacjach kadry U-17 w Siedlcach. 
W rundzie jesiennej bieżącego sezonu wystę-
pował ze swoją drużyną w Centralnej Lidze 
Juniorów U-17 będąc z 12 bramkami na kon-
cie królem strzelców tych rozgrywek. Dzięki 
jego znakomitej dyspozycji zespół po pierw-
szej rundzie rozgrywek uplasował się na wy-
sokim 4 miejscu. Oprócz tego Dominik jest w 
kadrze drużyny seniorów występującej w IV 
lidze. Trenerzy – Lech Czaja i Dariusz Liana.

14. Gabriel lusiusz (Ekoball Stal Sa-
nok) - wychowanek LKS Iskra Przysietnica. 
Jest najmłodszym z 3-osobowego brater-
skiego klanu Lusiuszów. Grając na pozycji 
prawego obrońcy lub pomocnika cechuje się 
walecznością i nieustępliwością oraz niezłą 
techniką użytkową. Jego drużyna prowadzo-
na przez Mateusza Ostrowskiego po pierw-
szej rundzie sezonu 2019/2020 zajmuje VIII 
miejsce w IV-ligowej tabeli grupy podkarpac-
kiej. 

15. mateusz lusiusz (Avia Świdnik, piłka nożna) - do klubu ze Świd-
nika trafił dzięki udanym występom w IV –ligowym Izolatorze Boguchwała. 
O ile w rundzie wiosennej sezonu 2018/2019 był podstawowym zawodnikiem 
III-ligowej ekipy ze Świdnika, to jesienią 2019 roku ciężej było mu się prze-
bić do kadry. Gra na pozycji lewego obrońcy. Trener – Łukasz Mierzejewski.

16. sylwester lusiusz (Cracovia Kraków, piłka nożna) - środkowy 
pomocnik drużyny z Krakowa, która po pierwszej części sezonu jest wice-
liderem ekstraklasy. W barwach biało-czerwonych pasiaków rozegrał 14 
meczów, ponadto powoływany był do reprezentacji Polski U-20 (2 mecze) 
i U-21 (2 mecze). Jako junior starszy zdobył ze swoją drużyną Wicemi-
strzostwo Polski występując w Centralnej Lidze Juniorów. Trenerem klu-
bowym jest Michał Probierz, natomiast trenerami reprezentacyjnymi są: 
Czesław Michniewicz i Jacek Magiera.

17. milena owsiana (UKS SP Nr 1 Brzozów, szachy) – podopiecz-
na trenera Kazimierza Kozubala w roku 2019 zajęła VI miejsce w elimina-
cjach międzywojewódzkich juniorów Podkarpacie – Małopolska uzysku-
jąc tym samym bezpośredni awans do tegorocznych Mistrzostw Polski.  
W tak młodym wieku zwyciężyła już w Wakacyjnym Turnieju Szachowym 
w Brzozowie. Podczas turnieju klasyfikacyjnego w Brzozowie w czerw-
cu ubiegłego roku zajęła II miejsce. Uczestniczka Międzywojewódzkich 
Mistrzostw Młodzików Podkarpacie – Małopolska w Lubeni, Mistrzostw 
Województwa Podkarpackiego w Krośnie czy Mistrzostw Polski Młodzi-
ków w szachach szybkich w Rzeszowie.  

18. Hubert PiotrowsKi (BKS Brzozów/KU AZS Politechnika 
Rzeszowska, koszykówka) - wychowanek Brzozowskiego Stowarzysze-
nia Koszykówki w roku 2019 karie-
rę kontynuuje w uczelnianym klu-
bie w Rzeszowie. Wraz ze swoja 
drużyną zajął V miejsce w roz-
grywkach Podkarpackiej Ligi 
Koszykówki U-16 oraz X miej-
sce w rozgrywkach Podkarpacko – 
Lubelskiej Ligi Kadetów U-16. Był 
najlepiej punktującym ligi zdobywając 
średnio 24,6 pkt. na mecz. Został obję-
ty ogólnopolskim programem monitoro-
wania zawodników prowadzonym przez 
FIBA. Jego trenerzy to: Jarosław Włady-
ka, Łukasz Lewkowicz oraz Grzegorz Wi-
śniewski (kadra Podkarpacia U-18).

19. bartłomiej raKoczy (ULKS 
Grabowianka Grabówka, piłka nożna) - swoją 
piłkarską karierę zaczynał w ULKS Orły Ja-
błonka. W klubie z Grabówki jest wyróżnia-
jącym się zawodnikiem, będąc jednocześnie 
jednym z najlepszych w krośnieńskiej klasie 
„A”. Zawodnik obdarzony bardzo mocnym 
strzałem, jako obrońca wprowadza w po-
czynania obronne zespołu spokój i opa-
nowanie. Mimo zadań defensywnych 
często włącza się w akcje ofensywne 
budząc podziw i uznanie zarówno ki-
biców jak i przeciwników. Trenerzy – 
Grzegorz Pastuszak i Jacek Adamski. 
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20. oliwia ryba (ŁKS Sagit Humniska, łucznictwo) 
- młoda łuczniczka jest dużą nadzieją klubu z Humnisk. Jej 
najlepsze wyniki w roku 2019 to: III miejsce – XIX Puchar 
Burmistrza Brzozowa, III miejsce – VI Halowe Mistrzo-
stwa Podkarpacia w Humniskach, IV miejsce – Mistrzo-
stwa Podkarpacia w Makowisku, XIV miejsce – Mistrzo-
stwa Polski Młodzików w Głuchołazach, V miejsce – I  
i II Runda Pucharu Okręgu Rzeszowskiego w Przysietnicy 
i Krośnie. Jej trenerem jest Jacek Ryba.

21. szczePan szmyD (Rzeszowski Klub Bokserski 
Wisłok/Stal Rzeszów, boks) - spośród największych do-
konań 2019 roku utalentowanego boksera pochodzącego 
z Brzozowa należałoby odnotować: III miejsce – Mistrzo-
stwa Polski w Koninie, II miejsce – Puchar Polski w Po-
znaniu, I miejsce – Międzynarodowy Turniej Lubelszczy-
zny w Lublinie, I miejsce – Międzynarodowa Gala Boksu 
w Mielcu, I miejsce – Gala Boksu w Świlczy, I miejsce 
– Międzynarodowy Grand Prix Małopolski w Gródku nad 
Dunajcem, I miejsce – XXXIX Międzynarodowy Turniej 
Bokserski „Złote Rękawice Wisły” w Krakowie. Trenerzy: 
Marian Basiak, Krzysztof Przepióra oraz Bartosz Bocak.

22. Paweł szPiecH (LKS Izdebki/MKS Arłamów 
Ustrzyki Dolne, piłka nożna) - jeden z najlepszych zawodni-
ków powiatu grający na pozycji bramkarza. W swojej karie-
rze reprezentował m.in. barwy IV-ligowego Przełomu Besko.  
W roku 2019 w pierwszym półroczu jako grający trener repre-
zentował LKS Izdebki i był wyróżniającym się zawodnikiem 
tego klubu. Jego dobra postawa zaowocowała przejściem do 
mającego duże aspiracje klubu z Ustrzyk Dolnych. Zespół  
z Bieszczadów w krośnieńskiej okręgówce przegrał jesie-
nią tylko dwa spotkania, co z 33 pkt. na koncie daje mu 
aktualnie fotel wicelidera z dużymi szansami na walkę  
o awans do wyższej klasy. Obecny trener Pawła to Grze-
gorz Tkacz.

23. PatryK woś (ŁKS Sagit Humniska, łucznictwo) - 
podopieczny Jacka Ryby w roku 2019 zdobył m.in.: III miej-
sce – XIX Puchar Burmistrza Brzozowa, III miejsce – VI 
Halowe Mistrzostwa Podkarpacia w Humniskach, II miejsce  
– II Runda Pucharu Okręgu Rzeszowskiego w Krośnie, IV 
miejsce – Mistrzostwa Podkarpacia w Makowisku, IV miej-
sce – I Runda Pucharu Okręgu Rzeszowskiego w Przysietnicy,  
IV miejsce – Memoriał A. Gromskiego i K. Wiśniowskiej  
w Rzeszowie, V miejsce – Memoriał Z. Jaracza w Jedliczu.
   
24. norbert zDziarsKi (LKS Brzozovia MOSiR 
Brzozów, piłka nożna) - 16-latek jest piłkarzem grającym  
w juniorach młodszych. Jako środkowy obrońca radził sobie 
znakomicie, grając mądrą i skuteczną piłkę. Szczególne za-
grożenie dla przeciwników stwarza po stałych fragmentach 
gry. Jest kapitanem drużyny i zdobył aż 9 bramek. W roku 
2019 najpierw z zespołem awansował do I ligi podkarpackiej 
- grupa C, a następnie po wyśmienitej postawie w rundzie 
jesiennej jego drużyna zanotowała kolejny awans – do grupy 
B. Jego trenerem jest Mateusz Bober.  

25. FranciszeK Źrebiec (STS UKS Niedź-
wiadki MOSiR Sanok, hokej) - uznany za najlepsze-
go bramkarza Mistrzostw Polski Żaka Starszego U-14  
w hokeju na lodzie w katowickim Janowie. Wraz ze swoją 
drużyną zajął drugie miejsce, uzyskując tym samym tytuł 
Wicemistrza Polski. W lipcu 2019 r. po obozie hokejowym 
w Toruniu i testach TRY-OUT dostał powołanie do drużyny 
MH Automatyka Ziętara Eagles, z którą w kwietniu 2020 bę-
dzie uczestniczył w turnieju TRUE RYGA CUP na Łotwie. 
Na co dzień hokeista z Niebocka rozgrywa mecze w PZHL  
w grupie młodzika. Uczestniczy też w rozgrywkach Karpac-
kiej Młodzieżowej Ligi Hokeja Carpathian Junior Hockey 
League (CJHL). Jego trenerzy to: Michał Radwański, Mate-
usz Skrabalak i Tomasz Lisowski.
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Tworzenia kartek świątecznych meto-
dą scrapbookingu, poznania różnych 

technik wykonywania ozdób choinkowych  
a także lukrowania pierniczków można było 
nauczyć się podczas warsztatów zorganizo-
wanych przez stowarzyszenia Grupa Dobra 
Myśl i Przestrzeń Twórcza, które odbyły 
się 7 grudnia w Grabownicy Starzeńskiej  
i 14 grudnia w Brzozowie. Cieszyły się one 
dużym zainteresowaniem wśród dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych i przeprowadzone 
zostały w ramach realizowanego przez sto-
warzyszenia projektu „Warsztaty Pomocni-
ków Świętego Mikołaja”. - Ta wspólna ini-

cjatywa naszych stowarzyszeń spotkała się 
z entuzjastycznym przyjęciem. Cieszymy się, 
że uczestnicy warsztatów przyszli licznie, 
aby wspólnie z nami miło i przyjemnie spę-
dzić ten przedświąteczny czas – podkreśliła 
Magdalena Korona, koordynator brzozow-
skich warsztatów.

Projekt mógł odbyć się dzięki 
wsparciu finansowemu powiatu brzozow-
skiego i gminy Brzozów. W organizację 
przedsięwzięcia włączyła się dodatkowo 
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Brzozowie. Podczas warsztatów zarów-
no w Domu Strażaka w Grabownicy jak  
i w Szkole Podstawowej w Brzozowie sale 
zamieniły się w duże pracownie pomocni-
ków Świętego Mikołaja. Zainteresowani 
mogli skorzystać z fachowych porad udzie-
lanych przez doświadczonych instruktorów. 
Oprócz stanowisk lukrowania pierników  

i tworzenia kartek świą-
tecznych prowadzonych 
przez Elżbietę Jagodziń-
ską można było wziąć 
udział w warsztatach cu-
kierniczych z Katarzyną 
Rakoczy - finalistką pro-
gramu „Bake Off - Ale 
Ciacho”. W trakcie zajęć 
powstały piękne ozdoby 
choinkowe i świąteczne, 
które zostały wykonane 
z materiałów recyklingo-
wych i papieru. Instruk-

Świąteczne warsztaty Pomocników Świętego Mikołaja

torkami tych mistycznie wykonanych prac 
były: Agnieszka Mrozek, Magdalena Sta-
chura oraz Anna Zarych. Dodatkowo w SP 
Nr 1 w Brzozowie dzieci mogły uczestniczyć 
w zabawach ruchowych, które prowadziła 
animatorka Anna Rzepka. - Kreatywności  
i pomysłowości w pracy na poszczególnych 
stanowiskach nie było końca. Efekty finalne 
przerosły wszelkie nasze oczekiwania. Wspo-
mnieć należy, iż warsztaty tworzenia kartek 
świątecznych zakończyły się konkursem, 
który został rozstrzygnięty na warsztatach 
w Brzozowie. Prace uczestników są cennym 
rezultatem tego wydarzenia. Zostały one wy-
stawione w gablocie przy Pływalni Posejdon 
w Brzozowie – powiedziała M. Korona.

Warsztaty uatrakcyjnione zostały wy-
stępami wokalnymi. W Grabownicy swo-
je umiejętności zaprezentowali uczniowie  
z miejscowej szkoły podstawowej pod kie-
runkiem Izabeli Zając i Barbary Sowińskiej 
natomiast w Brzozowie dzieci z Przedszkola 
Samorządowego Nr 2 przygotowane przez 
Annę Rzepkę oraz chór szkolny prowadzo-
ny przez Aleksandrę Telesz. - Impreza odby-
ła się w duchu współpracy i zaangażowania 
stowarzyszeń, jednostek samorządowych, 
szkół, rad rodziców, lokalnych społeczników. 
Dziękujemy serdecznie Dyrektorowi SP Nr 
1 w Brzozowie Tomaszowi Żakowi za udo-
stępnienie sali gimnastycznej, wyposażenia 
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oraz sprzętu nagłaśniającego 
– dodała M. Korona.

Uczestnikom spotkań 
podczas warsztatów towa-
rzyszyła puszka akcji „Ocal 
Włos - daj jej siłę do walki 
z rakiem”, której partnerami 
są obydwa zaangażowane  
w projekt stowarzyszenia. 
W świątecznych warsztatach 
wzięli udział między innymi: 
Radna Rady Powiatu w Brzo-
zowie Magdalena Korona, 
Prezes Stowarzyszenia Gru-
pa Dobra Myśl, a jednocze-
śnie Radna Rady Miejskiej  

w Brzozowie Aleksandra Haudek, Prezes Sto-
warzyszenia Przestrzeń Twórcza Aneta Ma-
słyk, Dyrektor SP Nr 1 w Brzozowie Tomasz 
Żak oraz Dyrektor Przedszkola Samorządowe-
go Nr 2 w Brzozowie Jolanta Szarek.

Autorem i realizatorem projektu „Warsz-
taty Pomocników Świętego Mikołaja” były 
Aleksandra Haudek, Magdalena Korona i Ane-
ta Masłyk, a także: Wioletta Jurczak, Monika 
Koszela, Teresa Wojnicka, Maciej Haudek, 
Agnieszka Prugar, Agnieszka Mrozek, Elżbie-
ta Jagodzińska, Katarzyna Rakoczy, Beata Kle-
cha, Aleksandra Telesz, Maciej Wróbel, Jolanta 
Szarek i Anna Rzepka. 

Anna KałamuckaDzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych 
prowadzonych przez animatorkę Annę Rzepkę

13 grudnia 1981 roku, to jedna z naj-
ważniejszych dat w najnowszej historii Pol-
ski. Burząca porozumienia z Sierpnia’80, 
delegalizująca NSZZ „Solidarność”, za-
ostrzająca restrykcje wobec opozycjoni-
stów. Słowem utwierdzająca, że z władzą 
totalitarną o rządzeniu dyskutować trudno. 
Takie między innymi konsekwencje niosła 
za sobą decyzja generała Wojciecha Jaru-
zelskiego, ówczesnego I sekretarza KC 
PZPR, wprowadzająca w naszym kraju 
stan wojenny.

- Kiedy w roku 1980 narodził 
się silny ruch społeczny „Solidar-
ność”, wydawało się, że podobnie 
jak w 1918 roku, nadzieje Polaków 
bliskie są zrealizowania. Wówczas, 
w sierpniu 1980 roku, stawialiśmy 
pierwsze kroki do prawdziwej Polski. 
Ale walkę o wolną ojczyznę prze-
rwał reżim generała Jaruzelskiego 
dokładnie 13 grudnia 1981 roku. Po 
wprowadzeniu w tym dniu stanu wo-
jennego skończyły się pozory dialogu ze społeczeństwem, odtąd wojsko, ZOMO  

i Służba Bezpieczeństwa miały rozstrzygać  
o sprawach kraju. Dominowało kłamstwo, na-
deszły masowe aresztowania, jednym słowem 
zakneblowano społeczeństwo. Milionom Pola-
ków odebrano nadzieję. Światło rozpraszające 
mroki nocy tliło się jedynie w Watykanie, na 
zachodzie Europy i w polskim kościele - po-
wiedział na wstępie uroczystej mszy świętej 
w brzozowskiej Bazylice Mniejszej Proboszcz 
Parafii ks. Prałat Franciszek Goch. Ówczesne 
władze nie zaakceptowały społecznych dążeń. 
Rządzący woleli wyprowadzić na ulice czoł-
gi i wojsko, wzorem rozwiązań dotychczaso-
wych, czyli z lat 1956 i 1970. Tkwili nadal 

38 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego

Polacy z podniesioną głową znosili upokorzenia
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w czasach minionych, kiedy siłą  
i szantażem rozwiązywano spo-
łeczne i polityczne problemy. - Na 
ulicach w Polsce było tyle wojska, 
czołgów, tyle rannych i zabitych, 
tyle nienawiści i pogardy. Z czarno-
-białego telewizora rozbrzmiewał 
głos przemawiającego generała 
Jaruzelskiego i wracając do historii 
tamtych dni przypominamy sobie ile 
w tych słowach było sprzeczności,  
a nawet kłamstwa. Tragiczną noc  
z 12 na 13 grudnia 1981 roku za-
planowano dużo wcześniej, zaś listy  
z nazwiskami internowanych spi-
sywano już w styczniu pamiętnego, 
1981 roku - podkreślił w homilii 
ksiądz Piotr Sobolak z brzozowskiej parafii.

Stan wojenny okazał się rozwiąza-
niem tym bardziej bezsensownym, że ani 
nie uratował komunistycznego systemu, 
ani nie poprawił sytuacji gospodarczej Pol-
ski i bytowej naszych obywateli. Wręcz 
przeciwnie, nasilił w kraju chaos, pogrążył 

gospodarkę. - Tłumiono strajki, zagłusza-
no wołanie patriotów zgromadzonych pod 
sztandarem Solidarności. Pojawiała się 
krew na ścianach i posadzkach w miejscach 
przesłuchiwania. Wprowadzono godzinę 
milicyjną, a pasterkę tamtego roku w ko-
ściołach wcześniej odprawiano. Aż trudno 
te wydarzenia wspominać, bo na naszej, 
polskiej ziemi się działy - dodał ksiądz So-
bolak. Ale los i tak sprawiedliwie potrak-
tował tamten ustrój. Upadek socjalizmu 
bowiem jedynie odciągnął się w czasie. Pol-
ska i Europa środkowo-wschodnia oswo-
bodziły się z totalitaryzmu w 1989 roku,  
a straszenie Polaków czołgami i wsadza-
niem do więzień działaczy Solidarności nie 
przyniosły efektów. Odroczyło tylko, od-
wlekło schyłek ekipy Jaruzelskiego, prze-
dłużyło agonię tamtych rządów. Współ-
czesna, demokratyczna już Polska nie jest 
jednak wolna od politycznych konfliktów, 
do których odniósł się ksiądz Sobolak 
podczas uroczystej homilii. - A dzisiaj na 
polskiej ziemi człowiek słowem drugiemu 
człowiekowi zadaje rany. Kąsa go tylko, 

czekając na efekt swojego ataku i patrząc 
czy popłynie łza żalu, przykrości, czy wy-
płynie krew bólu i odwetu, wzywająca do 
braterskiej wojny bez rozlewu krwi. Chyba 
najlepiej wychodzą dzisiaj Polakom słowne 
ataki. Ponieważ nie trzeba broni, nie trze-
ba nabojów, wszystko można załatwić da-

rem mowy. Trzeba go tylko 
nasączyć nienawiścią, po-
dejrzliwością do drugiego 
człowieka, ciągłą chęcią 
odwetu i można strzelać 
oraz ranić. Niszczyć, a na-
wet mordować drugiego 
człowieka, nie martwiąc się 
kto rannym się zajmie i co 
po naszym słownym ataku  
z tego człowieka zostanie. 
13 grudnia 1981 roku pa-
pież Jan Paweł II głosił, że 
nie może być przelewana 
polska krew, bo zbyt wiele 

jej już wylano podczas drugiej wojny świa-
towej. Trzeba uczynić wszystko, żeby w po-
koju budować przyszłość ojczyzny. Jakże ten 
apel jest do dzisiaj aktualny na polskiej zie-
mi. Niechże ucichną wewnętrzne wojny, aby 
krew słowna nie sączyła się w politycznych 
sporach - podsumował ksiądz Piotr Sobolak.

Samorządowcy, przedsta-
wiciele organizacji pozarządo-
wych, związkowcy NSZZ „Soli-
darność” i mieszkańcy Brzozowa 
uczcili 38 rocznicę wprowadze-
nia w Polsce stanu wojennego, 
uczestnicząc w uroczystej mszy 
świętej celebrowanej w brzo-
zowskiej Bazylice Mniejszej oraz 
składając wiązanki kwiatów pod 
pomnikiem Bł. Księdza Jerzego 
Popiełuszki. 

Organizatorami obchodów 
byli: Henryk Kozik – Przewod-
niczący Rady Powiatu w Brzo-
zowie i Szef Klubu Gazety Pol-
skiej w Brzozowie, Jan Giefert 

- Komendant Jednostki Strzeleckiej 2222  
w Brzozowie i kapitan Jan Jastrzębski 
- Dziekan Korpusu Oficerów Zawodo-
wych Wojsk Lądowych. 

Patronat honorowy nad uroczy-
stościami objął Adam Śnieżek - Poseł na 
Sejm RP. List do organizatorów i uczest-
ników skierowała też Wicewojewoda 
Podkarpacki Lucyna Podhalicz. - Gru-
dzień 1981 roku był dla Polaków dra-
matycznym czasem. Ówczesne władze 
wiedziały, że muszą działać szybko, by 
zahamować rodzące się zrywy narodowe, 
mogące doprowadzić do upadku komuni-
zmu w naszym kraju. Rozpoczęły się na 
szeroką skalę aresztowania, internowa-
nia oraz represje i szykany. Dotykały one 
setek osób, niekiedy zupełnie przypad-
kowych. Dziękuję wszystkim, którzy pro-
wadząc wtedy działalność opozycyjną, 
walczyli nie tylko o poprawę warunków 
pracowniczych, ale przede wszystkim  
o wolną Polskę. Dziękuję więzionym i in-
ternowanym, że nie wyrzekli się ideałów, 
lecz z podniesioną głową znosili wszelkie 
upokorzenia - napisała Wicewojewoda 
Lucyna Podhalicz.

Sebastian Czech
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Zagadnienia dotyczące darowizn  
i spadków były głównym tematem pod-
czas posiedzenia Powiatowej Rady Kobiet 
Kół Gospodyń Wiejskich, które odbyło się  
4 grudnia ub.r. w sali narad Starostwa Po-
wiatowego w Brzozowie. 

Dużym zainteresowaniem cieszy-
ła się prelekcja dotycząca bezpiecznego 
przekazania majątku za życia lub na wypa-
dek śmierci,  wygłoszona przez prawnika 
Karola Grześkiewicza - Prezesa Zarządu 
Fundacji Rozwoju i Wsparcia „Pasieka” 
w Rzeszowie. - Przekazanie swojego ma-
jątku za życia wiąże się z tak zwaną da-
rowizną. Jeżeli ktoś chce rozdysponować 
cały swój dobytek na syna czy 
córkę - najczęściej chodzi tu  
o nieruchomość, stanowiącą 
najwyższą jego wartość - powi-
nien przeprowadzić ją u notariu-
sza. Jest to najbezpieczniejsza 
forma przeniesienia własności. 
Umowa spisana nieformalnie 
na kartce papieru nie ma żadnej 
mocy prawnej, taki dokument 
jest po prostu nieważny – pod-
kreślił K. Grześkiewicz. Prze-
kazanie własności w formie 
darowizny nie jest drogie jeżeli 
obdarowany należy do  pierw-
szej grupy pokrewieństwa. Nie 
płaci wtedy podatku, ale musi 
pamiętać, aby do 6 miesięcy poinformo-
wać o tym Urząd Skarbowy. Koszty jakie 
ponosi to jedynie wynagrodzenie notariu-
sza i opłata od czynności prawnych.

Uczestnicy spotkania mieli okazję 
dowiedzieć się również na czym polega 
prawo dożywocia, służebność osobista,  
a także kiedy istnieje możliwość rozwią-
zania umowy dożywocia oraz czy można 
odwołać darowiznę. - Prawo własności 
nieruchomości możemy scedować na pod-
stawie umowy dożywocia. Jest to umowa 

inna jak służebność osobi-
sta, polega na przeniesie-
niu prawa własności nie-
ruchomości na inną osobę 
w zamian za dożywotnie 
utrzymanie. Zazwyczaj do-
tyczy to sytuacji, w której 
osoba starsza przekazuje 
swój dom czy mieszkanie 
komuś bliskiemu z rodziny. 
Nabywca przyjmując nie-
ruchomość zobowiązuje 
się zapewnić utrzymanie 
tej osoby aż do momentu 
jej śmierci – poinformował  

K. Grześkiewicz. Prelegent wy-
jaśnił także zebranym na czym 
polega służebność osobista.  
- W ramach tej umowy, oso-
bie uprawnionej przysługu-
je prawo do zamieszkiwania  
w danym miejscu według wa-
runków określonych w akcie 
notarialnym. Ustalamy w da-
rowiźnie zapis, że będziemy 
mogli zamieszkiwać dożywotnio. Bardzo 
ważne jest, aby taką służebność sobie za-

Przekaż majątek bezpiecznie
bezpieczyć i w akcie notarialnym zazna-
czyć, np. w którym pokoju będziemy miesz-
kać, z których części wspólnych będziemy 
korzystać, jakie rachunki, podatki będzie-

my płacić oraz to, że w ra-
zie remontu obdarowany 
będzie pokrywał wszelkie 
koszty z tym związane. Je-
żeli tego nie przewidzimy, 
może okazać się potem, że 
wszelkie opłaty, które po-
winien płacić wyłącznie 
obdarowany, spadną na 
darczyńcę – ostrzegał K. 
Grześkiewicz.

Wykładowca pod-
czas wystąpienia przybli-
żył także kwestie dotyczące 
przekazywania majątku na 

wypadek śmierci. W pierw-
szej kolejności omówił przejęcie spadku na 
podstawie ustawy, a następnie poinformo-
wał, jak poprawnie sporządzić testament 
oraz jakie powinny znaleźć się w nim za-
pisy, a także ile wynoszą koszty związane 
z tym postępowaniem. - Testament dobrze 
jest sporządzić w formie aktu notarialnego. 
Podważenie autentyczności takiego testa-
mentu przez niezadowolonych spadkobier-
ców będzie znacznie trudniejsze, a on sam 
będzie zabezpieczony przed zniszczeniem 
lub zaginięciem – dodał K. Grześkiewicz. 

Na spotkaniu obec-
na była również Naczel-
nik Wydziału Organiza-
cyjno-Administracyjnego 
Starostwa Powiatowego 
w Brzozowie Ewa Szer-
szeń, która przedstawiła 
zebranym informacje na 
temat akcji „Ocal włos”, 
zorganizowanej dla pa-
cjentek Ośrodka Onkolo-
gicznego w Brzozowie. 
Zachęcała panie do włą-

czenia się w ten szczytny 
cel, którym jest wsparcie zakupu sprzętu 
zmniejszającego utratę włosów w trakcie 
chemioterapii.

Posiedzenie prowadziła Aleksandra 
Ekiert – Przewodnicząca Powiatowej Rady 
Kobiet Kół Gospodyń Wiejskich w Brzo-
zowie. W spotkaniu wzięli udział: Justyna 
Kopera – Kierownik Biura Stowarzyszenia 
LGD „Ziemia Brzozowska”, Tomasz Bart-
nicki – Kierownik Powiatowego Zespołu 
Doradztwa Rolniczego w Brzozowie, Bo-
żena Paczkowska – Zastępca Kierownika 
Biura Powiatowego ARiMR w Brzozowie 
oraz Edward Sowa – Sekretarz Rady Re-
gionalnego Związku Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Krośnie.

Karol Grześkiewicz

Na spotkaniu o akcji „Ocal włos” opowiedziała 
zebranym Ewa Szerszeń

Aleksandra Ekiert

Anna Kałamucka
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Łącznie 37 osób niepełnospraw-
nych zostało zaproszonych na spotkanie 
ze św. Mikołajem. Impreza odbyła się w 
Szkole Podstawowej Nr 2 w Przysietni-
cy, a jej inicjatorkami były panie z miej-
scowego Koła Gospodyń Wiejskich. 

- To już nasza kolejna charytatyw-
na inicjatywa. Na święta wielkanocne 
byłyśmy w brzozowskim DPS-ie, gdzie 
podarowałyśmy tamtejszym pensjona-
riuszom zrobione własnoręcznie upo-
minki. Ogromnie przeżyłyśmy tę wizytę, 
ponieważ nie spodziewałyśmy się, że 
spotkamy się tam z tak ciepłym przyję-
ciem. Było mnóstwo wzruszeń i łez. Tym 
razem pomyślałyśmy o osobach niepeł-
nosprawnych. Takie osoby są w naszym 
środowisku, nieraz samotnie spędzają 

swój czas w domu. Akcja spotkała się z ogromnie 
pozytywnym odbiorem, nie tylko ze strony rodzin, 
które zaprosiliśmy na dzisiejsze spotkanie, ale też 
i sponsorów, których poprosiłyśmy o wsparcie. 
Chciałabym im tutaj podziękować za ten ogrom-
ny dar serca, bo nie szczędzili grosza, by tym 
dzieciom zrobić miłą niespodziankę i przyjem-
ność, a także wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania tej uroczystości – mówiła Wanda 
Bąk – Przewodnicząca KGW w Przysietnicy.

Zapleczem organizacyjnym uroczystości 
zajęła się kadra Szkoły Podstawowej Nr 2. Na sali 
gimnastycznej uczniowie placówki, pod okiem 
swych nauczycieli, zaprezentowali zgromadzo-
nym okolicznościową część artystyczną uroz-
maicaną piosenkami, którą oprócz publiczności, 
oglądał również św. Mikołaj. – Nasza szkoła już 
od wielu lat aktywnie organizuje lub włącza się  
w działania charytatywne. Część z nich organizu-
jemy wspólnie z parafią i oazą. Dzisiaj są z nami 
również nasi absolwenci, którzy obsługują nagło-
śnienie. Staramy się wspierać, pomagać i aktywnie 
współpracować ze środowiskiem – przecież życie 
polega głównie na współpracy, na dzieleniu się, 
na zobaczeniu drugiego człowieka w jego ciężkiej 
chwili – stwierdziła Wiesława Szarek – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przysietnicy.

Spotkanie, które poprowadził Marek Wa-
cek - Radny Rady Powiatu w Brzozowie, zakoń-
czyło się poczęstunkiem i pamiątkowymi foto-
grafiami ze św. Mikołajem. 

Elżbieta Boroń

Spotkanie ze św. Mikołajem

Ona tego nie zobaczy,
my możemy zobaczyć jej uśmiech...

W niedzielę, 5 stycznia 2020 r.  
w Kościele Parafialnym w Haczowie 
odbyła się już 7 edycja koncertu chary-
tatywnego z cyklu „Kolędujemy dla …”. 
W tym roku artyści kolędowali dla Zu-
zanny Józefczyk, która straciła wzrok,  
a lekarze w Polsce i za granicą nie wie-
dzą jakie jest podłoże jej choroby.

W charytatywnym koncercie ko-
lęd wystąpili: Orkiestra Dęta „Hejnał” 
z Gminnego Ośrodka Kultury i Wypo-
czynku w Haczowie pod dyrekcją Szy-
mona Kielara, chór szkolny „Kamer-
ton” pod dyrekcją Marty Soboty oraz 

gość specjalny Kapela ludowa 
„Młoda Harta”, której założycie-
lem i kierownikiem muzycznym 
jest Pan Andrzej Sowa.

Organizatorami tegorocz-
nego koncertu charytatywnego 
byli: Gminny Ośrodek Kultury  
i Wypoczynku w Haczowie, Pa-
rafia Rzymskokatolicka w Ha-
czowie oraz Szkoła Podstawowa 
w Haczowie. Patronat honorowy 
objął Wójt Gminy Haczów Sta-
nisław Jakiel.

Marzena Macyk

Koncert charytatywny dla Zuzi

Koło Gospodyń Wiejskich w Przy-
sietnicy pragnie serdecznie podzięko-
wać sponsorom za wsparcie finansowe 
oraz wszystkim ludziom dobrej woli, 
którzy w jakikolwiek sposób włączy-
li się w to piękne dzieło. Bez Waszego 
wsparcia i zaangażowania nie udałoby 
się zorganizować tej cennej inicjatywy. 

Wśród sponsorów znaleźli się: Sta-
rosta Brzozowski, Burmistrz Brzozowa, 
Spółdzielnia Transportu Wiejskiego  
w Brzozowie, F.P.H. „Połoniny”- Iwo-
niczanka Tomasz Bocheński, Zegarmi-
strzostwo Brzozów Stanisław Duplaga, 
PBS „Mrówka” Brzozów Andrzej Bień-
czak, Ardik Sklep Papierniczy Brzozów, 
FH „Kleks” Brzozów, Miejscowi Rad-
ni Rady Powiatu w Brzozowie, Rady 
Miejskiej w Brzozowie, Firma „ELBO” 
Stanisław Bober, Aleksandra Bąk Pie-
karnia Przysietnica, a także przedsię-
biorcy lokalni i spoza Przysietnicy oraz 
osoby indywidualne. 

Informacje z gmIn
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Słowo o wielkim kapłanie

Księdzu Jerzemu Popiełuszce 
w dniu jego beatyfikacji

Cichy i pokorny kapłanie
według Serca Jezusowego.
Nieustraszony bojowniku
o godność naszą.
Rycerzu niezachwianej wiary
z Chrystusem w herbie
i zawołaniem –
„Zło dobrem zwyciężaj!”

Skoro tylko usłyszałeś
Boży zew,
wyruszyłeś w bój
w ten mroczny czas naszych dziejów.

Szedłeś drogami Ojczyzny
z krzyżem niesionym wysoko
jak sztandar,
z orężem miłości wybaczającej.

I padłeś
pod ciosami
siepaczy komunistycznego zniewolenia…

„Zdało się oczom głupich…”,
że prawdę ukryli w grobie,
a twoją śmierć
za unicestwienie poczytali.
Nie wiedzieli bowiem,
że jest zmartwychwstanie.

Oto teraz
dokonuje się ono
na oczach zgromadzonych
w polskim Emaus,
nad którym powiewa sztandar,
a na nim
twój testament
nam zlecony:
Bóg-Honor-Ojczyzna.
Władysław Pytlak, Przysietnica, 6 czerwca 2010 r.

Lubię popatrzeć

Lubię popatrzeć
na moją Ojczyznę
tak zaraz z rana,
gdy słońce wschodzi.

Lubię popatrzeć
na tę ukochaną Ziemię – 
sacrum,
na której ongiś Papież
pocałunek sakramentalny złożył. 

Lubię popatrzeć
na pola, łąki i lasy,
gdy śpi jeszcze po hulaszczej nocy złośliwe licho
opluwaczy, narodowych nihilistów,
profanujących ołtarze
naszej świetlanej przeszłości.

Lubię popatrzeć
na to wszystko, co Polskę stanowi,
bo serce me
nienasycone wciąż…

Władysław Pytlak
Wesoła, 15.08.2013 r.

Śniłem o Polsce

Śniłem o Polsce szczęśliwej,
w której nie tylko od święta
ale na co dzień się pamięta,
że Bóg „przez tak liczne wieki
osłaniał nas tarczą swej opieki”
i wielokrotnie z niewoli wyprowadzał.

Śniłem o Polsce, 
w której odrzuca się cudzych bogów,
nie szarga się Bożego imienia,
dzień święty się święci,
czci się ojca i matkę,
nie zabija,
nie cudzołoży,
nie kradnie,
nie mówi się fałszywego świadectwa 
przeciw bliźniemu.

Śniłem o Polsce,
w której Dekalog wpisany jest 
w serce Narodu.

Władysław Pytlak
Przysietnica, 11.11.2015 r.

17 grudnia ub.r. Sanitasowy Mi-
kołaj wraz ze swoją świtą wyruszył  
z najważniejszym zadaniem – nieść ra-
dość i wsparcie pacjentom. Nikt bowiem 
bardziej nie potrzebuje magii świąt niż 
Ci którzy spędzają ten świąteczny czas 
na szpitalnych łóżkach, w bólu i strachu, 
zmagając się z chorobą.

Pierwszym przystankiem na tra-
sie mikołajkowych sań był Podkarpacki 
Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie. Te-
goroczna wizyta na brzozowskich oddzia-

łach po raz kolejny zaskoczyła nas ogromem 
ciepłych reakcji, łez wzruszenia i okrzyków 
radości. Pacjenci z niedowierzaniem zerkali 
zza szpitalnych sal słysząc dźwięki świą-
tecznych melodii. W tym roku byliśmy pod 
wyjątkowym „obstrzałem” telefonów ko-
mórkowych, każdy chciał wspólne zdjęcie, 
kręcone były filmiki z naszej wizyty. W ra-
dosnej atmosferze i ferworze emocji nie za-
brakło jednak momentu na rozmowę, uścisk 
dłoni, przytulenie. Po raz kolejny reakcje 
chorych przekonały nas, że mimo trudów, 

Mikołajkowa niezapominajka 
jakie niejednokrotnie spotykają nas pod-
czas organizacji, warto to robić. Pierwsza 
mikołajowa akcja ekipy Sanitasu zakoń-
czyła się ogromnym sukcesem i aż żal było 
opuszczać tych Wspaniałych i Dzielnych 
Ludzi, których tego dnia spotkaliśmy na 
oddziałach.

Jak co roku nasza akcja mikołaj-
kowa nie mogłaby się odbyć bez naszych 
niezastąpionych sponsorów, którzy hojnie 
wsparli naszą inicjatywę. Dziękujemy za 
zaufanie i pomoc. Ogromne podziękowa-
nia należą się również młodzieży z sanoc-
kich szkół przebywających w internacie 
Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku, która pomo-
gła przy pakowaniu aniołów oraz cudow-
nym wolontariuszom, którzy wzmocnili 
elfią ekipę. Wszyscy jesteście niezwykli 
dziękujemy i do zobaczenia za rok.

Anna Nowakowska, fot. Patryk Oberc
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Sukces Jakuba Owoca z ZS w Orzechówce
11 stycznia br. odbyło się uroczy-

ste wręczenie nagród w Wojewódzkim 
konkursie fotograficznym pod hasłem 
„Zachować dla przyszłości - II wojna 
światowa w naszej pamięci” zorgani-
zowanym przez Archiwum Państwowe  
w Rzeszowie i Instytut Pamięci Narodo-
wej w Rzeszowie. Konkurs, który miał 
zachęcać uczestników do poznania hi-
storii lokalnej, polegał na przygotowaniu 
fotografii miejsca, wydarzenia, osoby lub 
symbolu kojarzącego się z 80. rocznicą 
wybuchu II wojny światowej oraz opisu 
przesłanego zdjęcia.

Uczniowie Zespołu Szkól w Orze-
chówce, pod opieką merytoryczną Mał-
gorzaty Glazer wzięli udział w konkur-
sie. Bardzo się cieszę, że Jakub Owoc  
z klasy VIII zdobył III miejsce. Jak pod-
kreślali organizatorzy poziom prac był 
bardzo wysoki - tym bardziej sukces Ja-
kuba cieszy.

Jakub Owoc sfotografował miej-
sce kaźni Żydów w Jasienicy Rosielnej 
oraz spisał wspomnienia prababci Geno-
wefy, która była świadkiem wspomnia-
nych wydarzeń: „Makabryczna rzeź, jaka 
miała miejsce 11 sierpnia 1942 w pobli-
skiej miejscowości Jasienica Rosielna 
wstrząsnęła całą lokalną społecznością. 
Ten dzień był taki piękny i słoneczny, cie-
pły, przyjemny wiatr, który nie oznajmił 
oblicza zbliżającej się śmierci. (...) Cię-
żarowe samochody podjeżdżały i zabie-

rały Żydów do wstępnej segregacji. Młodych 
zabrano do obozu w Krakowie. Starcy i matki 
z dziećmi na kirkut żydowski, gdzie czekała 
ich  egzekucja. Wykopano masowy grób 
10 m długi  na 7 m szeroki. Widzieliśmy go  
z naszego domu. Stali tam, odwróceni twa-
rzą do śmierci, wiedząc że już nic i nikt nie 
może im pomóc, bez złudzeń, bez protestu. 
(...) Tego dnia, odgłosy strzałów było słychać 
bez przerwy. Klęczałam na kolanach patrząc 
w stronę kirkutu. Ani strach, ani złość, ani 
pogarda, ani żal, łzy… nic nie jest w stanie 
wyrazić uczuć, jakie towarzyszyły mi tego 
dnia...”. 

Praca Jakuba znalazła uznanie  
w oczach jury, a sam autor zdjęć, poznał bli-
żej historię miejsca, które czasem mijał... Jak 
sam pisze: „Byłem na kirkucie wiele razy, 
robiłem zdjęcia i delikatnie stąpałem po 
obrzeżach grobu. Olbrzymi grób otoczony 
drzewami, jakby straż drzew pilnowała tego 
miejsca. (...) Jako młody człowiek, stałem 

tam z przerażeniem i wielką 
pokorą do tego miejsca”. 

Zespół Szkół w Orze-
chówce jest odznaczony Ho-
norową Nagrodą IPN „Świa-
dek Historii”. Uwrażliwianie 
młodych ludzi na wartość 
wolności oraz motywowanie 
ich do poznawania historii 
swojej okolicy jest naszym 

ważnym zadaniem. 
Dziekuję serdecznie uczniowi oraz 

jego Rodzicom za zaangażowanie i włożo-
ny trud, związany z przygotowaniem pracy 
oraz uczestnictwem w gali wręczenia na-
gród w Rzeszowie.
 Ewa Niemiec, fot. Wioletta Owoc

5 grudnia 2019 roku w Refektarzu Muzeum Okręgowego 
w Rzeszowie odbył się finał XIII edycji Wojewódzkiego Kon-
kursu Plastycznego „Bezpieczne Wakacje 2019” oraz IX edycji 
konkursu na profilaktyczny spot filmowy. 

Organizatorami konkursów byli: Wydział Prewencji 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie. W realizacji przedsięwzięcia już od kil-

ku lat aktywnie uczestniczy Muzeum 
Okręgowe w Rzeszowie oraz Zespół 
Szkół Plastycznych w Rzeszowie.  
W tegorocznej edycji swoje wyróż-
nienia przyznała również Kasa Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego 

Oddział Regionalny w Rzeszowie.     
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Woli Jasienckiej w skła-

dzie: Natalia Janiszkiewicz, Izabela Kielar, Amelia Kwolek, Gabrie-
la Telesz oraz Artur Glazer pod opieką Karoliny Chrobak zdobyli 
pierwsze miejsce nagrywając spot profilaktyczny pt.: „Nie trać głowy 
na wakacjach”. 

Laureaci otrzymali nagrody i dyplomy, które zostały wręczo-
ne przez: Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Stanisława 

Kruczka, Naczelnika Wydziału Prewencji Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie mł. 
insp. Piotra Kluza, Zastępcę Dyrektora Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział 
Regionalny w Rzeszowie Anettę Makarską oraz 
Mariolę Kiełboń reprezentującą Podkarpackiego 
Kuratora Oświaty. 

Na tegorocznym finale obecni byli rów-
nież Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Rzeszowie Jerzy Jęczmienionka. 
Gospodarzem tego uroczystego spotkania był 
Dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. 

tekst i zdjęcie Karolina Chrobak

Uczniowie z Woli Jasienickiej najlepsi 
na profilaktyczny spot filmowy
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24 listopada 2019 r. w Domu Ludowym 
w Krzywem odbył się koncert słowno-mu-
zyczny  o leśnictwie i łowiectwie w Polsce. 
Przybyłych  gości, przyjaciół i sympatyków 
„Saloniku w Krzywem Zwierciadle” – przy-
witała piosenka J. Kofty  pt. „Pamiętajcie  
o ogrodach”- w wykonaniu wokalistki z Dyd-
ni Moniki Krowiak, a Jolanta Czebieniak 
– wierszem pt. „Chrońmy lasy” autorstwa 
Kamili Sarocińskiej z Krzywczy - „przypomi-
nając, że natury bezmyślnie niszczonej naszej 
ręką, nie da się odbudować! A kiedyś zatęsk-
nimy, by wrócił las pachnący i dziki”.

Uczestnicy spotkania usłyszeli również 
utwory poetyckie twórców z Podkarpacia:  
E. Marszałka, K. Michańczyka oraz A. Mic-
kiewicza - „Koncert Wojskiego”. Prezentowa-
li je uczniowie Szkoły Podstawowej w Dydni: 
Zuzanna Adamska, Julia Chuchra, Krzyś Ko-
cyła, Klaudia Dobosz, Nikola Milczanowska, 
Jolanta Kufel oraz Panie: Aleksandra  Rysz 
- nauczycielka i Aleksandra Haudek – Sto-
warzyszenie „Dobra myśl” z Grabownicy. 
Uczniów do recytacji przygotowała Pani Zo-
fia Chorążak - polonistka.

Oprawę muzyczno-wokalną wykona-
ły: Justyna Zubel, Martyna Kopczyk, Zuzia 

Pomykała, Emilia Błaż. Wybrane piosen-
ki wykonały pod kierunkiem Pani Jadwigi 
Rajtar- Żaczek. Następnie zespół wokalny 
ŚDS w Krzywem w składzie: Zofia So-
kołowska, Stanisław Kopczyk, Bogdan 
Boroń i Andrzej Grudz. A pantomimę do 
piosenki  „Szła dzieweczka do laseczka” 
wykonali: Jolanta Czebieniak i Paweł Dą-
browiecki. Atrakcją był również udział 
zwierząt Krzysia Kocyły: kotki – Frani  
i psów: Puszka i Ciapka, które uczestni-
czyły na żywo w śpiewaniu piosenki „Do 
serca przytul psa…, weź  na kolana kota”.

Instrumentalną oprawę muzyczną 
programu wykonała: Kasia Kondracka 
uczennica LO w Sanoku – grając na flecie 
4 utwory, w tym kompozycje St. Moniusz-
ki. Występ sygnalistów myśliwych Koła 
Łowieckiego „Jeleń” w Brzozowie – Ja-
kuba Suwały i Grzegorza Zubla grających 
na sygnałówkach, ubogacił program dzięki 
wspaniałym muzykom.

Scenografię - sugerując spotkanie 
w plenerze – wykonała Diana Pani Mał-
gorzata Wolanin - dekorując salę żywymi 
świerkami, runo leśne paprociami oraz 
igliwiem, tudzież rękodziełem: grzybami  
i zwierzętami – lisem, jeżem, zajączkami 
wiewiórką i sową. Obiekty wykonali pen-
sjonariusze ŚDS w Krzywem. Pensjona-
riuszy do występów przygotowały: Pani 
Beata Jadczyszyn i Agnieszka Indyk. 

Fotograficzna ekspozycja z tablic 
prezentowała: drzewa – pomniki przyrody, 
zwierzęta chronione i łowne, ptaki, leśne 
mogiły, leśne ślady wiary oraz  św. Huberta  
patrona myśliwych i leśników. Wizerunek 
św. Huberta przedstawiono na zdjęciach, 
jak również na płaskorzeźbach autorstwa 
artysty, Prezesa Koła Łowieckiego „Jeleń” 
w Brzozowie Bolesława Kostura. Wystawa 
ta dodała splendoru spotkania oraz przy-
niosła wiedzę o lesie i ekosystemie. Rów-
nież stół z poczęstunkiem po myśliwsku 
w aranżacji „leśnej polany” - z bogatym 
asortymentem wyrobów z dziczyzny – był 
prawdziwym dziełem sztuki nie tylko kuli-

„A lasy–bory, puszcze, knieje – szumią o …”
„Gada do ciebie bór, jak żyw bez mała, słowami, gada 
nad wszystko tajnemi… A miałbyś czysty duch onego cza-
su to i głos Boga posłyszałbyś z lasu…!”

                                         Maria Konopnicka

narnej, a wykonały go Diany M. Wolanin 
i Teresa Brzeżawska-Juszczak. Wypieki 
według dawnych receptur wykonały 
gospodynie krzywieckie Panie: M. Ny-
kiel,  B. Howorko, A. Kocyło, R. Cipora,  
Z. Turoń.

Historie i legendy o łowach – po-
lowaniach, które stanowiły dziedzinę 
życia społecznego – wzbogacone wieko-
wymi tradycjami i zwyczajami, zgodnie 
z etyką łowiecką – przypomniały: Panie 
A. Szuba i M. Wolanin. Do wybranych 
rytuałów obyczajów należą: ślubowa-
nie, chrzest i pasowanie na myśliwego, 
gwara myśliwska, dekoracja gałązką 
„złomu”, pokot- uroczyste zakończenie 
łowów, hubertowskie i wigilijne polowa-
nia. Jest też wiele modlitw do Św. Hu-
berta – napisaną przez Lecha Szwedera 
– myśliwego, odczytał też myśliwy Pan 
Stefan Sochacki, a modlitwę Diany au-
torstwa K. Lewańskiej – Tukaj odczytała 
Teresa Brzeżawska – Juszczak. 

Przedstawione wiersze, piosenki, 
utwory muzyczne oscylowały wokół 
przyrody ojczystej – ukazując jej piękno 
i użyteczność dla człowieka, który jest 
częścią przyrody od 300 milonów lat  
i korzysta z jej dobrodziejstw! Przypo-
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mnienie tej prawdy było celem spo-
tkania, który mam nadzieję został 
osiągnięty. Osobom występującym  
w programie wręczyłam podzięko-
wania na piśmie, a Panie zostały do-
datkowo obdarowane bukietem róż 
– wręczał Krzyś Kocyło. Młodzież 
otrzymała kubeczki z nadrukiem pa-
noramy Gminy Tyrawa Wołowska od 
Pani Teresy Brzeżawskiej-Juszczak 

- wójt tej gminy. Pan Edward Marszałek 
– znakomity leśnik, poeta, mistrz mowy 
polskiej otrzymał tomik poezji K. Jagnisz-
czak - pt. „Świat magiczny, tajemniczy”. 

Dziękuję Panom: Janowi Wola-
kowi, Jerzemu Wolaninowi, Tomaszowi 
Żaczkowi i Grzegorzowi Ciporze za fil-
mowanie i fotografowanie spotkania oraz 
panom od nagłośnienia W. Wojnarowi  
i D. Rachwalskiemu. Na herbatkę w stylu 

myśliwskim zaprosili sygnaliści sygnałem my-
śliwskim „na posiłek”. 

Wpisy do księgi pamiątkowej potwierdza-
ją symboliczną atmosferę oraz edukacyjność pro-
gramu. W spotkaniu uczestniczyły osoby z wielu 
miejscowości Podkarpacia, ponadto uczestniczy-
ło ponad 130 osób m.in.: z Rzeszowa - „Ama-
zonki”,  Izdebek D. Czaja-poetka, Starej Wsi -  
L. Szydłowska - sołtys, Końskie - J. Krowiak 
KGW, Śliwnica - D. Śliwińska, Dydni: Alicja Po-
całuń – Wójt Gminy, I. Pocałuń - Dyrektor Szko-
ły Podstawowej, R. Czopor – Dyrektor GOK-u, 
Brzozowa – K. Mroczka – PKO BP, Krzywe –  
M. Jamrugieczwicz – Kierownik ŚDS.  

Bardzo dziękuję Staroście Brzozowskie-
mu za dofinansowanie spotkania oraz licznemu 
gronu społeczników za pomoc w organizacji i re-
alizacji spotkania. Życzę z okazji Nowego Roku 
2020 wszystkim sympatykom „Saloniku w Krzy-
wem Zwierciadle” zdrowia i wszelkiej pomyśl-
ności w życiu.  

 Bogusława Krzywonos - Społeczny Animator Kultury, 
fot. Małgorzata Wolanin

Nie ma jak wspomnienia. Zwłasz-
cza te z lat szkolnych, czyli o czasach 
beztroskich i radosnych, a jednocześnie 
pełnych marzeń oraz planów. Przywołu-
jące pierwsze przyjaźnie, pasje, słowem 
skłaniające do odbycia podróży w czasie, 
dokonania retrospekcji, czy też konfron-
tacji młodzieńczego okresu z dorosłą 
rzeczywistością. Kreślące idealistyczne 
obrazy ze szczęśliwej wczesnej młodo-
ści, przywracające bezpowrotnie minio-
ną przeszłość. Przypominające wydarze-
nia współcześnie wywołujące emocje, 

zaś ówcześnie często kształtujące posta-
wy. W końcu odnawiające uczniowskie 
relacje, umożliwiające porównanie daw-
nych zamierzeń z ich realizacją w ciągu 
kolejnych dekad zawodowej kariery. Co 

się udało, a co umknęło, co się spełniło,  
a co przeszło obok. Czy los bardziej sprzy-
jał, czy też piętrzył problemy. 

O tym wszystkim mieli okazję po-
rozmawiać byli uczniowie Szkoły Podsta-
wowej z Jabłonicy Polskiej, którzy po 63 
latach od wstąpienia w jej progi zorgani-
zowali spotkanie klasowe. - Naukę roz-
poczęliśmy w roku szkolnym 1956/1957. 
Było to drugie spotkanie obecnych „sie-
demdziesięciolatków”. Pierwsze odby-
ło się w 2009 roku. Przeprowadziliśmy 
wówczas symboliczną lekcję pod kierun-

kiem jednej z uczestniczek i jednocześnie 
nauczycielki, Urszuli Cwynar - wspomina 
Adam Śnieżek, uczeń tamtejszej klasy. Po 
10 latach miała miejsce druga lekcja, któ-
rą obecnością zaszczyciła między innymi 

Janina Matusz. Uczyć w jabłonickiej placów-
ce zaczęła 1 września 1958 roku i pracowa-
ła tam do 30 sierpnia 1991, pełniąc od 1976 
roku funkcję dyrektora. - Wszyscy pamiętają 
Panią Dyrektor jako ciepłą, serdeczną i bar-
dzo życzliwą dla środowiska szkolnego. Dobro 
uczniów zawsze stanowiło dla niej sprawę 
nadrzędną, dzięki czemu cieszyła się sympatią 
wśród uczniów, a także uznaniem oraz powa-
żaniem wśród mieszkańców Jabłonicy Pol-
skiej. „Lekcja” przebiegała zgodnie ze sche-
matem sprzed 63 lat, czyli zainaugurowana 
została sprawdzeniem obecności przez Panią 
Dyrektor. Wszystkich zmarłych nauczycieli  
i uczniów uczczono chwilą ciszy i krótką mo-
dlitwą - opowiada Adam Śnieżek, uczestnik 
spotkania.

Świat mocno się zmieniał w ciągu mi-
nionych dziesięcioleci. Postęp nie ominął 
rzecz jasna edukacji, zwłaszcza wyposaże-
nia placówek w pomoce dydaktyczne. Kla-
sy, w sensie pomieszczeń, przeistoczyły się  
w specjalistyczne pracownie, liczydła zastą-
piły komputery, tablicę i kredę wymieniono 
na rzutnik multimedialny i telewizor, a pod-
ręczniki często wypierane są przez internet. 
Niezmienny za to pozostał przekaz wiedzy. 
Najczęściej nadal odbywa się za pośrednic-
twem wykładu nauczyciela, pracy w grupach, 
czy wypowiadaniu przez uczniów opinii na 
poszczególne kwestie przyswajanego mate-
riału. Niegdyś popularne było też dzielenie się 
wrażeniami z wakacji, czy różnych wydarzeń  
z życia szkoły. Właśnie do tego nawiązano 
podczas klasowego spotkania w Jabłonicy 
Polskiej. - Mówiliśmy o naszych indywidual-
nych, czy rodzinnych wycieczkach, wyjazdach 
oraz pobytach w sanatoriach. Wróciliśmy rów-
nież do dnia Pierwszej Komunii Świętej. Uro-

Szkolne wspomnienia sprzed kilkudziesięciu lat

Zdjęcie komunijne: środkowy rząd od lewej: ks. proboszcz Piotr Kuźnar, ks. biskup Wojciech Tomaka,  
ks. infułat Michał Jastrzębski rektor Seminarium Duchownego w Przemyślu; górny rząd: po bokach klerycy 

z Seminarium Duchownego w Przemyślu, z prawej strony ks. Tadeusz Sabik rodak z Komborni.
Autor zdjęcia Barbara Sługocka
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czystość mieliśmy połączoną  
z bierzmowaniem, a wielkim 
zaszczytem dla nas był fakt, że 
Komunii udzielał nam ksiądz 
biskup Wojciech Tomaka. Re-
ligii natomiast uczył ksiądz 
proboszcz Piotr Kuźnar, który 
zmarł 14 września 1958 roku. 
Odtworzyliśmy pierwszoko-
munijną uroczystość dość 
dokładnie. Zapamiętaliśmy 
śniadanie po zakończeniu 
mszy świętej. Posiłek jedli-
śmy w mieszkaniu prywatnym 
obok kościoła, a menu zawie-
rało bułki i rogaliki z masłem 
upieczone przez rodziców. Po 
prostu niezapomniany smak, 
a ten zapach kawy zbożowej 
i kakao. Jak wspominał Jan 
Cygan, zapadł nam na zawsze 
w naszych zmysłach smako-
wo-zapachowych. Takie były 
czasy. Takimi frykasami wte-
dy człowiek się delektował. 
Ale smakowały niezwykle - 
kontynuował opowieść Adam 
Śnieżek.

W drugiej połowie 
lat pięćdziesiątych w szkole  
w Jabłonicy Polskiej praco-

wało czterech nauczycieli. 
Kierownictwo sprawował 
Władysław Zdobylak, zaś wy-
chowawcą klasy rozpoczyna-
jącej naukę w roku 1956 była 
Maria Prorok. Ponadto uczy-
li: Stefan Pindur i Czesława 
Kaczkowska. W kolejnych la-
tach do grona pedagogicznego 
dołączyli: Janina Matusz i Sta-
nisław Kasprzyk. - Cieszę się 
bardzo, że w spotkaniu po la-
tach uczestniczyło kilkanaście 
osób. Kilkoro z naszych kole-
żanek i kolegów, ze względu na 
stan zdrowia oraz sprawy oso-
biste, nie mogło spędzić czasu 
razem z nami. Na „lekcji” za-
brakło: Edwarda Błaża, Marii 
Cwynar, Ireny Klamut, Urszuli 
Cwynar, Eugeniusza Krau-
za, Zdzisława Pelca, Danuty 
Reszki i Franciszka Ryma-
rza. Na wieczny odpoczynek 
natomiast odeszli: Zuzanna 
Klamut, Czesław Cwynar, Jan 
Klamut, Stanisław Klamut, 
Marian Kłapkowski i Hele-
na Koszela. Większość byłych 
uczniów swoje życie związało 
z rodzinną Jabłonicą Polską  Sebastian Czech

Zdjęcie uczestników spotkania: dolny rząd od lewej: Józef Leszek, Wanda Błaż, 
Janina Matusz - dyrektor szkoły, Barbara Sługocka, Józefa Kielar; środkowy rząd od 
lewej: Izabela Błaż, Helena Trytko, Anna Liput, Józef Rajchel; górny rząd od lewej: 

Jan Cygan, Adam Śnieżek, Leopold Tymczyszyn, Bolesław Kwolek. 
Autor zdjęcia Izabela Błaż

W piątkowe popołudnie 13 
grudnia ub.r. w Domu Strażaka  
w Izdebkach odbyły się warsztaty 
kosmetyki naturalnej. Prowadziła je 
Pani Krystyna Judka z Wesołej, któ-
rej wielką pasją jest tworzenie natu-
ralnych kosmetyków do codziennej 
pielęgnacji skóry. Uwielbia dzielić 
się tą pasją z innymi nie tylko pod-
czas praktycznych zajęć  ale  rów-
nież na swoim blogu www.niezle-
ziolko.bieszczady.pl.

Uczestniczkom  przybliżona 
została wiedza na temat naturalnych 
produktów dostępnych w każdej 
kuchni tj. sole, tłuszcze, przyprawy 
czy zioła, które rosną w  przydomo-
wym ogrodzie, z których wykonać 
można kosmetyki.

Warsztaty rozpoczęły się od 
wykonania miękkiego mydła czyli 
pasty potasowej, która może stano-
wić bazę do innych produktów np. 
pasty do prania czy mydła w płynie. 
Następnie Panie poznały leczniczo- 
relaksacyjne działania soli z do-
datkiem ziół, olejków eterycznych  
i magnezu. Poruszony został rów-
nież temat natłuszczania skóry zimą  
oraz co daje złuszczanie naskórka  
i dlaczego tak ważne jest ukrwienie 
skóry. Po wysłuchaniu teorii przy-
szedł czas na praktykę. Powstawały 
piękne, kolorowe słoiczki z zioło-

wymi solami do relaksujących kąpieli, peelingi solno- 
tłuszczowe oraz kule musujące do kąpieli. Nadają się 
one idealnie dla dzieci, które nie lubią się natłuszczać 
i myć.

Przy wspólnym stole warsztatowym nie bra-
kowało śmiechów oraz radości z tworzenia własnych 
kosmetyków, dostosowanych do indywidualnych po-
trzeb i preferencji, a w powietrzu unosiła się bogata 
mieszanka naturalnych zapachów. Była to znakomita 
okazja i sposobność do zabawy zapachem, kolorem,  
a nawet smakiem. Były to relaksujące, kreatywne zaję-
cia, podczas których uczestnicy nie tylko własnoręcz-

nie tworzyli pięknie pachnące pasty, peelingi czy sole 
do mycia, ale także otrzymali wiele ciekawych infor-
macji o naturalnych olejkach eterycznych, ziołach i so-
lach oraz ich działaniu na nasz organizm. 

Samodzielnie wykonane kosmetyki będą nieba-
nalnymi prezentami dla bliskich osób lub dla siebie.

tekst i zdjęcia Edyta Serwatka

Warsztaty kosmetyki naturalnej
JUŻ ZA CHWILĘ

Już za chwilę spadnie deszcz 
albo drobne płatki śniegu
Rok kolejny idzie znów
nie zatrzymasz czasu biegu

Co przyniesie? Co nam da?
Co niektórym z nas zabierze?
Tyle trosk każdego dnia
Byle mądrze, byle szczerze

Dobry Boże daj nam znów
Co każdemu z nas potrzeba
Moja prośba jest bez słów
Bo Ty lepiej widzisz z nieba

Wyrwij z serc nam gniew i bunt
I miłować naucz brata
Ucisz wichrów groźny szum
Do lepszego prowadź świata

Niech radosny zabrzmi śpiew
I niech nic go nie zagłuszy
Bo ten piękny lepszy świat
Każdy nosi w swojej duszy
      

Józef Cupak, 
Wara 15.12.2019 rok

i sąsiednimi miejscowościami. Pozostali osiedlili się w takich mia-
stach, jak: Krosno, Jasło, Jarosław, Skawina, Jaworzno, Staszów, 
czy Ruda Śląska. Porozmawialiśmy, powspominaliśmy. Odtworzy-
liśmy dawne czasy. Zarówno to spotkanie, stanowiące dla każdego 
uczestnika wielkie przeżycie, jak i lata nauki w szkole w Jabłonicy, 
pozostaną w naszej pamięci do końca życia - stwierdza A. Śnieżek.
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Przypominam, że Danuta Czaja – to kobieta ak-
tywna z podkarpackiej wsi Izdebki – Rudawiec. Znana 
i uznana działaczka społeczna, zawsze pełna optymi-
zmu, zawsze chętna do niesienia pomocy słabszym  
i potrzebującym wsparcia – słowem przyzwoity czło-
wiek. 

W 2009 roku otrzymała tytuł „Miss kreatywności 
Podkarpacia”, a w 2012 roku – uhonorowana tytułem  
„Zasłużony dla gminy Nozdrzec” - za działalność od wielu  
lat w KGW, OSP,  rudawieckiej „Izbie Pamięci”, „Klu-
bie seniora”. To tytan pracy i pomysłów. Swoją aktyw-
ną postawą zachęca do działania młodzież na rzecz 
rozwoju małego sołectwa. Ponadto od wielu lat pisze 
wiersze prostą i piękną polszczyzną – wychwala uroki 
regionu, sławi jego bogactwo kulturowe, ukazuje ludz-

kie uczucia: żal, tęsknotę, miłość, przemijanie życia.
Danuta Czaja swój siódmy już tomik poezji, 76 wierszy zatytułowała - „Jeszcze 

raz zatańczymy”. Wydała go w 2019 roku – jest jej zdaniem podsumowaniem życia. 
Ukazuje wszelkie wydarzenia i zmiany, które w nim zachodziły, mówi tak: „Los ra-
czył wiele darować i w sercu noszę wdzięczność, za orszak ludzi, przyjaciół, których 
spotkałam na swojej życiowej drodze, za wszystko co było mi dane, czym dzieliłam się 
z czytelnikami, za chwile trudne, które blask słońca z czasem rozjaśniał, za miłość, ko-
chanie i przebaczanie, za żale, które się we mgle rozpływały, za wszystkie inne sprawy, 

którymi była wyścielona droga życia. Dzię-
kuje moją twórczością, każdym zapisanym 
wierszem tak indywidualnym, przeznaczonym 
dla każdego czytelnika niezależnie od wieku  
i statusu społecznego”. 

Dziękuję Danusiu za to co już jest, cze-
kam na więcej. Serdecznie pozdrawiam.

Bogusława Krzywonos - Społeczny Animator Kultury

Mój świat codziennie maluję słowami i wyobraźnią
Kolejny tomik poezji Danuty Czaji

Jeszcze raz zatańczymy

Gdy cisza 
Pieści nasze dłonie,
A pustka
Światło zakrywa,
Podaruj mi jeszcze raz
Wszystkie kolory
Zebrane
Od świtu do zmroku,
I w czasie
Naszej wędrówki
Zapal
Złote płomyki
Świadomości…
Odbite od resztki
Świata.

A gdy usta 
Los skończy malować
Karminem,
I zaczną starczo
Szarzeć i płowieć,
Nim sieć pajęcza 
Przykryje 
Siwizną malowane
Skronie,
Zatańczymy jeszcze raz
Jak kiedyś…
Przy dźwiękach
Sekretnej muzyki
Pozostawionej dla nas
Na przestrzeni
Upływającego czasu.

Będziesz ze mną

Będziesz ze mną 
Gdzie piękno
Jest cząstką raju,
Gdzie myśli
W biegu przystają,
A światło dnia
Łączy się z nocą
I ziemi dotyka,
Gdzie ciszy nie zmącił
Krzyk wielkiego świata.
Tam przystaniemy…
By sercem patrzeć 
Na drugiego człowieka.

Będziesz tam …
Gdzie szum liści,
Gdzie powiew wiatru 
Nie zabiera
Tajemnych spojrzeń,
Gdzie czas nie walczy
Ze słabościami …
Gdzie na błękicie nieba
Unoszą się pragnienia,
A potem lekko opadają
I wirują w naszych 
Objęciach …

A my 
Jak porcelanowe figurki
Staniemy tradycyjnie
Na krawędzi 
Starego już mebla…

Twe dłonie

Podaj mi dłonie
Nim świt nowy wstanie
Bym je przy sercu
Utulić mogła …

Podaj mi dłonie 
W wieczornej ciszy
Bym po znoju pracy 
Ich szorstkość
Czule gładziła.

Podaj mi dłonie 
Gdy lęki serca
Wypełnią,
A w chwilach trudnych
Przytul…
I mocno obejmij.

Dłońmi zaczerpnij
Źródlanej wody, 
Resztkami kropel
Pragnienie zgasimy,
I dłońmi podaj
Miłości krocie,
Bo razem
Je strzec już będziemy.

A kiedy wstanie
Dla nas nowy dzień
I noce nadejdą 
Kolejne…
Pomyśl, że nigdy 
Nie będziesz sam,
Bo nasze dłonie
Los złączył
Czasem i przetrwaniem.

Co pozostanie – wątpliwości

A kiedy runą
Ostatnie kolumny
I wieża życia
Straci swój czas,
Kiedy się wszystko
W lichy pył obróci
I wiatr go zwieje
Na pustynny blat
Tam, gdzie ostatni 
Głaz tronem zostanie
Naszej wyobraźni
I myśli, co w życiu
Żywe być przestały.

Czy odnajdziemy
Słońce i wodę
Czy niczym duchy 
Błękit nieba ozdobimy.

Co pozostanie…?
Niemego wiatru
Echo w oddali,
I głuche ptaki
Bez wyobraźni
I bez siły głosu,
Słowa też zginą
W przestrzeni uniesione,
Wyschnięte trawy
I kwiat spopielony.
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Rok 2019 w Fundacji Pomocy Dzieciom 
im. Stanisławy Bieńczak upłynął bardzo praco-
wicie i owocnie. Zorganizowaliśmy wiele spo-
tkań, warsztatów, wycieczek dla dzieci i mło-
dzieży, zrealizowaliśmy wiele projektów. 

Wszystkie działania były realizowane  
w ramach kilku działających w Wiosce Dzie-
cięcej pracowni:
- Pracowania naukowa: 

W pracowni naukowej w 2019 roku od-
było się chyba najwięcej działań. Już od ferii 
zaczęliśmy warsztaty z robotyki, które gościn-
nie poprowadzili studenci Politechniki Rze-
szowskiej, w ramach wolontariatu studenckie-
go Projektor. 

Na feriach, z inicjatywy Młodzieżowej 
Rady Fundacji, dzieci z Akademii Kreatywnego 
Rozwoju odwiedziły Bibliotekę Pedagogiczną 
w Brzozowie, gdzie uczestniczyły w zajęciach 
pn. Oswajanie ciemności. Uczestnicy mogli 
przenieść się w świat ciemności, poczuć się jak 
osoba niewidząca. Grupa dzieci uczestniczyła 
w charytatywnym balu karnawałowym, orga-
nizowanym przez Bieszczadzkie Stowarzysze-
nie „Promyk Nadziei” w Ustrzykach Dolnych. 
Dodatkową atrakcją wyjazdu była zabawa na 
lodowisku, udostępnionym specjalnie dla nas.

Wiosną w pracowni odbywały się kolej-
ne warsztaty, doświadczenia oraz eksperymen-
ty. Wioska Dziecięca zamieniła się w laborato-
rium fizyczno – chemiczne, gdzie uczestnicy 
poprzez dobrą zabawę poznawali różne cieka-
wostki, zjawiska i zagadnienia. 

W czasie wakacji podopieczni uczestni-
czyli w cyklu warsztatów, pogłębiających wie-
dzę o lokalnej historii regionu. Wzięli udział 
w wycieczce do Skansenu Karpackiej Troi  
w Trzcinicy na warsztaty pn. Młody archeolog 
oraz na wykopaliska prowadzone przez arche-
ologów z Uniwersytetu Rzeszowskiego w Cho-
tyńcu. Ponadto dzieci odwiedziły Muzeum Re-
gionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie 
i poznały jak wygląda praca w muzeum „od 
kuchni”. Na koniec wakacji wzięły udział w co-
rocznym festiwalu archeologicznym w Karpac-
kiej Troi. Po tych doświadczeniach grupa mło-
dych historyków stworzyła własne stanowisko 
archeologiczne na terenie Wioski Dziecięcej. 

Kolejna wakacyjna inicjatywa była 
przygotowana przez naszą grupę wolontariu-
szy Młodzi Aktywni. Rozpoczęła się warsz-
tatami historycznymi, prowadzonymi przez 

współautorkę bloga ,,Śladami zamków 
i legend”. Następnie dzieci zwiedza-
ły zamki i ruiny na terenie Podkarpa-
cia tj. zamek w Odrzykoniu, Sanoku, 
Krasiczynie i Załużu. Po wycieczkach 
uczestnicy pracowali nad folderem pt. 
„Najpiękniejsze zamki Podkarpacia na 
nowo odkryte”, zawierającym infor-
macje historyczne o zamkach i ruinach 
leżących na Podkarpaciu, legendy, cie-
kawostki oraz rysunki najmłodszych.  
W inicjatywie uczestniczyła również na-
sza grupa fotograficzna, która przygoto-
wywała materiał zdjęciowy do folderu. 

Na wakacjach odbyły się też ko-
lejne warsztaty z robotyki. W naszej 
pracowni na stołach pojawiły się kable, 
czujniki, sterowniki, diody, moduły  
i inne akcesoria - zestawy edukacyjne 
ARDUINO. Dzieci zapoznawały się  
z podstawowymi zasadami i etapami 
tworzenia elektronicznych robotów 
oraz z zasadami ich programowania. 
Największą radość przyniósł efekt koń-
cowy - samodzielnie stworzony poru-
szający się mały robot z różnymi funk-
cjami dźwiękowymi i świetlnymi. Na 
wakacjach podopieczni wzięli też udział  
w dwudniowej wycieczce do Warszawy. 
Główną atrakcją wyjazdu było zwiedza-
nie Centrum Nauki Kopernik. Uczest-
nicy mogli zobaczyć pomnik Syreny 
- legendarny symbol stolicy, a także Mu-
zeum Fryderyka Chopina w Narodowym 
Instytucie Fryderyka Chopina, Starów-

kę, Pałac Prezydencki oraz Multimedial-
ny Park Fontann. Uczestnicy udali się na 
taras widokowy najwyższego budynku w 
Polsce - Pałacu Kultury i Nauki i podzi-
wiali przepiękny widok Warszawy z góry.

Wrzesień to czas powrotu do 
szkoły i ciąg dalszy działań w pracow-
ni naukowej. Dzieci i młodzież przez 
cały miesiąc uczestniczyły w zajęciach  
z przedsiębiorczości. Warsztaty pozwoli-
ły uczestnikom na nabycie postawy pro-
społecznej, aktywnej, przedsiębiorczej, 
a także ćwiczenie cech osobowości po-
magających osiągnąć sukces tj. pewność 
siebie, wytrwałość, motywacja w dążeniu 
do celu, asertywność, itp.
- Pracownia sportowa:

Bardzo ważnymi w życiu naszej 
Fundacji są zdrowy i aktywny styl ży-
cia, zdrowe odżywanie, właściwa higie-
na psychiczna. Dla naszych dzieciaków 
i młodzieży nie zabrakło w tym roku 
zajęć sportowych na świeżym powie-
trzu, spacerów do lasu. Wiele zajęć ru-
chowych odbyło się na stadionie MOSiR  
w Brzozowie. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się warsztaty z kosmetyki natu-
ralnej. Uczestnicy z ogromnym zapałem 
tworzyli kosmetyki na bazie naturalnych 
składników. Powstawały aromatyczne 
mydełka, maści nagietkowe i pomadki 
czekoladowe. 

Na wakacjach podopieczni Fun-
dacji uczestniczyli w zajęciach pn. 
„Warsztaty bezpiecznej turystyki” pro-
wadzonych w Muzeum Regionalnym  
w Brzozowie. Spotkania dotyczyły zasad 
bezpieczeństwa podczas podróżowania, 
wędrówek po górach oraz prawidłowego 
posługiwania mapą. Nowe umiejętności 
wykorzystywali w terenie, wędrując po 
naszym mieście. Rozwiązywali szereg 
zagadek dotyczących historii i architek-
tury Brzozowa. 
- Pracownia kulinarno-ekologiczna: 

W cyklu spotkań z dietetykiem 
uczestnicy pogłębili wiedzę na temat 
tego, jak jeść, by dostarczać organizmo-
wi odpowiednich składników pokarmo-
wych. Ponadto dzieci tworzyły rysunki, 
hasła, rymowanki i przepisy do folderu: 
Poradnik zdrowego stylu życia. Warszta-
ty uświadomiły również najczęstsze błę-

Rok z Fundacją Pomocy Dzieciom 
im. Stanisławy Bieńczak
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dy żywnościowe i ich następstwa. Odbyły 
się także praktyczne warsztaty kulinarne. 

W ramach tej pracowni dzieci 
uczestniczyły w warsztatach „Skąd biorą 
się pyszności” w Zagrodzie Edukacyjnej 
gospodarstwa agroturystycznego „Szmer” 
w Godowej. Gospodarze zaprosili na bli-
skie spotkania ze zwierzętami hodowa-
nymi na wsi tj. końmi, kozami, owcami 
i królikami. Dzieci poznały proces prze-
twórstwa płodów rolnych, produkcji zdro-
wej i ekologicznej żywności z naturalnych 
produktów. Dodatkową atrakcją była prze-
jażdżka bryczką i ciuchcią. 
- Pracownia rozwoju wolontariatu: 

W trakcie ferii uczestnicy Młodzie-
żowej Rady Fundacji wzięli udział w cyklu 
spotkań dotyczących liderowania i wolon-
tariatu, komunikacji interpersonalnej i dia-
gnozy społecznej. 

W ramach rozwoju kompetencji spo-
łeczno-obywatelskich odbyły się spotkania 
z przedstawicielami instytucji użyteczno-
ści publicznej działających w Brzozowie. 
Młodzież wzięła udział w wizycie studyj-
nej w Powiatowym Urzędzie Pracy. Spo-
tkanie pozwoliło dowiedzieć się o sytuacji 
na lokalnym rynku pracy, różnych możli-
wościach wsparcia w poszukiwaniu pracy, 
zasadach zakładania własnej firmy, 
itp. Na terenie Wioski Dziecięcej 
gościliśmy pracownika Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie, który 
opisał młodzieży zadania, strukturę  
i organizację pracy w tej placówce, ze 
szczególnym uwzględnieniem działu 
pieczy zastępczej.
Wolontariat Międzynarodowy

W wakacje, w Wiosce Dzie-
cięcej gościliśmy przez dwa tygodnie 
wolontariuszki Mirandę z Kalifornii  
i Marię z Ukrainy. Prowadziły warsz-
taty językowe z angielskiego, hisz-
pańskiego, rosyjskiego i ukraińskie-
go, gry i zabawy językowe, ruchowe. 
Opowiadały o krajach, z których pochodzą, 
o swoich kulturach, o doświadczeniach  
w wolontariacie międzynarodowym, a tak-
że pasjach i zainteresowaniach. Dziewczy-
ny pomagały również naszym instruktorom 
w zajęciach, m.in. sportowych, eduka-
cyjnych i artystycznych. Miranda i Maria 
podczas pobytu u nas uczyły się również 
języka polskiego, poznały naszą kulturę  
i tradycję, zwiedziły Brzozów i nasze pięk-
ne Podkarpacie.
- Pracownia artystyczno-rzemieślnicza:

W ramach warsztatów pracowni 
artystycznej powstała grupa wokalna i ta-
neczna. Swoje umiejętności i talent aktor-
ski rozwijała także grupa teatralna, która 
uformowała się jeszcze w 2017 roku.

Z inicjatywy Młodzieżowej Rady 
Fundacji cyklicznie odbywały się zajęcia 
papieroplastyczne dla dzieci, głównie na 
feriach, wakacjach i w okresach przed-
świątecznych. Dzieci przygotowywały 
piękne, kolorowe prace: laurki, prezenty 
dla dziadków, dla rodziców, kartki i ozdo-
by świąteczne. 

Największym sukcesem działań 
artystycznych było uczestnictwo w mię-
dzynarodowym festiwalu TEN Sing Epi-
centrum w czeskiej Pradze. 17-osobowa 
grupa młodzieży z Brzozowa i okolic 
na festiwalu reprezentowała nasz kraj.  
W trakcie pięciodniowego pobytu 
uczestnicy brali udział w warsz-
tatach wokalnych, przygotowu-
jąc program muzyczny wspólnie  
z młodzieżą z Czech do kon-
certu finałowego. Codzien-
nie odbywały się koncerty,  
a także różnego rodzaju warsz-
taty np. taniec towarzyski i no-
woczesny, judo, produkcja to-
reb materiałowych, DIY, język 
hiszpański i norweski, zajęcia 
sportowe oraz warsztaty z ekologii. Był 
czas na zwiedzanie miasta i spacer najpo-
pularniejszym w Pradze Mostem Karola. 
Wyjazd do czeskiej Pragi to niesamowi-
te doświadczenie rozwoju artystycznego  
i duchowego, nawiązania relacji z naszymi 
sąsiadami z Czech. 
Wydarzenia cykliczne:
Dzień Dziecka

Po raz kolejny Fundacja zorgani-
zowała Dzień Dziecka. W tym roku po-

kazaliśmy jak wygląda praca i zabawa  
w Małej Akademii Życia. Na kilku sto-
iskach tematycznych każdy mógł spró-
bować swoich sił w różnego rodzaju 
warsztatach: artystycznych, malarskich, 
wikliniarskich, z robotyki oraz z dietetyki. 
Oczywiście nie mogło zabraknąć atrakcji, 
takich jak dmuchane zjeżdżalnie, modelo-
wanie balonów, malowanie twarzy i pokaz 
wielkich baniek mydlanych. Chętni mogli 
zapoznać się z działalnością Fundacji dzię-
ki wystawie zdjęć z różnorodnych imprez 
i akcji. W części artystycznej wystąpili 
podopieczni Fundacji przygotowani przez 
instruktorów, którzy charytatywnie prowa-
dzą zajęcia w Wiosce Dziecięcej.
Spotkanie świąteczne

W grudniową niedzielę spotkaliśmy 
się wraz z naszymi podopiecznymi, ich ro-
dzicami, prowadzącymi zajęcia i wolonta-
riuszami na wigilii. Państwo Bieńczakowie 
złożyli wszystkim życzenia świąteczne. 
Podsumowaliśmy też wydarzenia mijają-
cego roku. Był też czas na podziękowania 
i wyróżnienia dla Wolontariuszy, którzy 

pracują charytatywnie i wspierają naszą 
Fundację. W części artystycznej wystąpiła 
grupa wokalna oraz grupa teatralna. Dzieci 
odwiedziła Mrówka – firmowa maskotka 
PSB Mrówka i firmy Eleo - Budmax, głów-
nego mecenasa i sponsora Fundacji. Na ko-

niec do najmłodszych przybył św. Mikołaj 
z upominkami. Całe wydarzenie zakończy-
ło się wspólnym kolędowaniem. Spotkaniu 
towarzyszyła zbiórka pieniędzy w ramach 
akcji OCAL WŁOS. 

Powyższe działania zrealizowane 
były w ramach projektów: Młodzież na 
5+ dofinansowanego w ramach programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z Na-
rodowego Instytutu Wolności – Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Oby-
watelskiego; „Najpiękniejsze 
zamki Podkarpacia na nowo 
odkryte” dofinansowanego ze 
środków Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich Podkarpackie 
Inicjatywy Lokalne 2018–
2019; „Twórcze Wakacje. Do-
tknąć historii”, dofinansowa-
nego przez Gminę Brzozów; 
„Czas na zdrowie”, dofinanso-
wanego ze środków Powiatu 
Brzozowskiego; Projekt cha-
rytatywny „Beyond the Hori-
zon”, „TEN Sing Epicentrum 
Praha 2019”, projekt organi-

zowany przez YMCA DAP w Czechach  
w partnerstwie z naszą Fundacją.
Wioska Dziecięca
W mijającym roku kontynuowaliśmy re-
mont Małej Akademii Życia – budynku, 
który docelowo ma służyć edukacji, roz-
wojowi i wypoczynkowi. Znajdą się w nim 
specjalistyczne pracownie, które pozwolą 
naszym podopiecznym rozwijać swoje pa-
sje i zdobywać nowe umiejętności. 
Podziękowania
W tym miejscu pragniemy złożyć naj-
szczersze podziękowania tym, którzy są 
z nami od lat, wspierają zarówno finan-
sowo, jak i ofiarując swój czas. Bez Was 
nie moglibyśmy zrobić tego wszystkiego,  
o czym piszemy powyżej.  Przed nami ko-
lejne lata pracy na rzecz dzieci, młodzieży 
i ich rodzin, dynamicznego rozwoju i po-
dejmowania kolejnych inicjatyw lokalnych 
i międzynarodowych. Zachęcamy zatem 
do dalszego wspierania i promocji naszych 
działań.

Dorota Prokopska-Oleniacz, fot. Weronika Pietrasz

Spotkanie świąteczne

Międzynarodowy Festiwal Ten Sing Epicentrum w Pradze
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7 grudnia 2019 r. po raz pierwszy na 
sali gimnastycznej naszej szkoły odbyły 
się „Mikołajki na sportowo”. Zgromadzi-
ły one całe rodziny, które licznie przybyły 
na tę imprezę. Jej celem było przybliżenie 
atmosfery Świąt Bożego Narodzenia, pro-
mocja zdrowia, integracja środowiska lo-
kalnego i zbiórka pieniędzy na chore dzieci 
z oddziału onkologii. Impreza zaktywizo-
wała  uczniów i ich rodziców do współza-
wodnictwa sportowego.

Rozpoczęła się powitaniem i przed-
stawieniem planu rozgrywek przez Dy-
rektora Szkoły Grzegorza Terleckiego. 
Następnie  dla klas 0-III oraz ich rodziców 
odbyły się zabawy w „Dwa ognie”. Cieszy-
ły się ogromnym zainteresowaniem dzieci, 
ale przede wszystkim dorosłych. W dalszej 
części odbyły się rozgrywki  w mini  ko-
szykówce dla uczniów klas IV-VI, które 
zdecydowanie  wygrała klasa V.

Głównym punktem imprezy był tur-
niej w piłce nożnej, do którego zgłosiło się 

6 drużyn składających się z młodzieży 
szkolnej, mamusiek oraz tatusiów. Mecze 
rozgrywano w grupach. Po zakończonym 
turnieju wyłoniono zwycięzców, wręczo-
no pamiątkowe medale oraz statuetki. 

Mikołajki na sportowo

Najlepsza okazała się drużyna chłopców  
z klas VII-VIII, która w zaciętym meczu 
finałowym pokonała ambitnie grajach ta-
tusiów. Królem strzelców okazał się Piotr  
Tesznar. Najlepszym bramkarzem została 
Anna Hawrot, najmłodszą zawodniczką była 
Maja Kasprzyk. Najwięcej  koszy rzuciła  
(w mini koszykówce) Oliwia Krzysik.

Po rozgrywkach wszyscy uczestnicy 
mogli skosztować pysznych ciasteczek upie-
czonych  przez rodziców Szkoły Podstawo-
wej w Jabłonicy Polskiej, a także słodyczy. 
Imprezę zorganizowali nauczyciele wycho-
wania fizycznego przy współpracy Rady 
Rodziców tej placówki. Środki finansowe 
na ten cel pozyskano dzięki pomocy Wójta 
Gminy Haczów Stanisława Jakiela oraz ko-
mórki zajmującej się Profilaktyką i Rozwią-
zywaniem Problemów Alkoholowych.

Justyna Terlecka

11 stycznia br. w sali sportowej Szko-
ły Podstawowej w Górkach odbył się XLV 
Turniej Tenisa Stołowego. Jest on jednym 
z najstarszych turniejów, rozgrywanych na 
terenie województwa podkarpackiego.

W spotkaniu wzięli udział Piotr To-
moń - Prezes Podkarpackiego Okręgowe-
go Związku Tenisa Stołowego z siedzibą 
w Krośnie, Bronisław Przyczynek - wie-

loletni pracownik oraz były Dyrektor SP 
w Górkach, Przewodniczący PZ LZS  
w Brzozowie w latach 2000-2017, Adam 
Śnieżek - Poseł na Sejm RP, Jan Giefert 
- pracownik biura poselskiego, Krzysz-
tof Bednarczyk - Radny Rady Miejskiej 
w Brzozowie, Grzegorz Florek - Radny 
Rady Powiatu w Brzozowie i Mateusz 
Bednarczyk - Sołtys wsi Górki. 

Na rozpoczęcie rozgrywek ciepłe sło-
wa do zaproszonych gości oraz uczestników 
skierował Bronisław Przyczynek, przybliża-
jąc po krótce całą historię tego wieloletniego 
turnieju. Następnie gratulacje, słowa uzna-
nia wszystkim osobom związanym z tenisem 
stołowym w Górkach oraz jego kontynuato-
rom przekazał Poseł Adam Śnieżek. W trak-
cie turnieju głos zabrał także Piotr Tomoń 
- Prezes POZTS, który wręczył dla Broni-
sława Przyczynka okolicznościowy dyplom 
i puchar za wkład w rozwój tenisa stołowego 
w Górkach. Podziękowania i wdzięczność 

Turniej Tenisa Stołowego w Górkach
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wyrazili również organizatorzy: Maciej 
Bednarczyk, Rafał Graboń, Krzysztof 
Bednarczyk, Łukasz Stankiewicz oraz 
Jacek Fiedyń wręczając Bronisławowi 
Przyczynkowi srebrną paterę.  

Turniej Tenisa Stołowego prze-
biegał w trzech kategoriach. Po pięcio-
godzinnych zmaganiach wyniki przed-
stawiały się następująco:
Kategoria open:  1. Rafał Graboń,  
2. Filip Dereń, 3. Jan Władyka i 4. Woj-
ciech Wojtoń.
Kategoria OLDBOI 35+: 1. Rafał 
Graboń, 2. Wojciech Wojtoń, 3. Łukasz 
Stankiewicz, 4. Łukasz Łukaszewski.
Kategoria ,,Debel Rodzinny”: 1. Fi-
lip Dereń i Grzegorz Dereń, 2.Gabriel 
Łukaszewski i Bogdan Łukaszewski,  
3. Cyprian Cyrek i Bogdan Hałasow-
ski, 4. Jakub Bednarczyk i Maciej Bed-
narczyk.

W tym roku po raz pierwszy  
w ramach XLV Turnieju Tenisa Sto-
łowego zorganizowany został turniej 
szachowy w kategorii open oraz gry 
karciane duetów. 
Szachy kategoria open: 1. Klaudia Futy-
ma, 2. Tobiasz Hędrzak, 3. Łukasz Stan-

kiewicz, 4. Paweł Wiszyński, 5. Jakub Prugar. 
Gry karciane: 1. Paweł Łukaszewski, Łukasz 
Florek, 2. Wojciech Futyma, Maciej Bednar-
czyk, 3. Łukasz Stankiewicz, Arkadiusz Stan-
kiewicz, 4. Damian Górniak, Łukasz Łuka-
szewski. 

W zawodach wzięło udział łącznie 40 
uczestników. Wszystkie nagrody oraz puchary 
i dyplomy wręczali zaproszeni goście.

Serdeczne podziękowania za ufun-
dowanie nagród oraz pucharów składamy 
Posłowi Adamowi Śnieżkowi, Posłowi Pio-
trowi Uruskiemu, Starostwu Powiatowemu  
w Brzozowie, Radnemu Grzegorzowi Florko-
wi, Radnemu Krzysztofowi Bednarczykowi, 

Sołtysowi Mateuszowi Bednarczykowi, 
Bronisławowi Przyczynkowi, Łukaszowi 
Stankiewiczowi, oraz OSP w Górkach. 
Serdeczne podziękowania kierujemy rów-
nież dla Wacława Bieńczaka za ufundo-
wanie słodkich drożdżówek oraz Państwa 
Graboni - właścicieli sklepu spożywczego 
za ufundowanie napojów. Dziękujemy 
także Dyrektorowi SP w Górkach Karolo-
wi Stankiewiczowi za udostępnienie sali 
gimnastycznej, a także paniom z obsługi 
i Pawłowi Florkowi, Piotrowi Kędrze, 
Klaudii Zdybek.

 Maciej Bednarczyk, fot. OSP Górki

W drugim dniu ferii zimowych odbył się  II Turniej Sza-
chowy o Puchar Starosty Brzozowskiego. Wraz ze Starostwem 
Powiatowym turniej współorganizował Burmistrz Brzozowa. 
Zawodnicy rywalizowali systemem kołowym z podziałem na 
cztery kategorie wiekowe. Zawody prowadził sędzia FIDE Pan 
Kazimierz Kozubal. Po zakończeniu zaplanowanych pojedynków 
organizatorzy wyłonili po trzy najlepsze zawodniczki i trzech naj-
lepszych zawodników w każdej kategorii. Zwycięzcy otrzymali  
z rąk Dyrektora MOSiR Bogdana Dytko i Marka Szerszenia – pra-
cownika Starostwa Powiatowego w Brzozowie dyplomy, puchary, 
medale i nagrody rzeczowe.
Wyniki przedstawiały się następująco:
Chłopcy 2001-2004
1. Michał Drożdżal – LKS Parnas Stara Wieś
2. Arkadiusz Kucza – L-UKS Burza Rogi
3. Remigiusz Florek – Florek Remigiusz
Dziewczęta 2005-2006
1. Joanna Drozdowska – Bóbrka
2. Zofia Czerwińska – SP Myczków
3. Kamila Benewiat – SP Myczków

Chłopcy 2005-2006
1. Szymon Tomkiewicz – UKS SP1 Brzozów
2. Kamil Kucza – L-UKS Burza Rogi
3. Jakub Tomkiewicz – UKS SP1 Brzozów
Dziewczęta 2007-2009
1. Klaudia Futyma – UKS SP1 Brzozów
2. Maria Krzysztyńska – LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne
3. Dominika Biodrowicz – SP Bóbrka
Chłopcy 2007-2009
1. Karol Żydek – SP Bóbrka
2. Jacek Michalski – Orzechowce
3. Igor Żydek – SP Bóbrka
Dziewczęta 2007-2009
1. Milena Owsiana – UKS SP1 Brzozów
2. Małgorzata Lenik – L-UKS Burza Rogi
3. Karolina Dziadosz – UKS SP1 Brzozów
Chłopcy 2007-2009
1. Jan Słyś – L-UKS Burza Rogi
2. Grzegorz Bloch – LKS Sanovia Lesko
3. Szymon Chłap - L-UKS Burza Rogi

Mariusz Leń, fot. Mateusz Bober

II Turniej Szachowy o Puchar Starosty Brzozowskiego
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Turniej piłki nożnej halowej OLDBOYS
Turniej piłki nożnej halowej o Puchar 

Starosty Brzozowskiego w kategorii „Old-
boys” już na trwałe wpisał się w coroczny 
kalendarz imprez sportowych organizowa-
nych przez Starostwo Powiatowe w Brzozo-
wie. Tegoroczne potyczki piłkarskie dla pa-
nów w średnim wieku odbyły się 21 grudnia 
w brzozowskim liceum. W zawodach oprócz 
pełniącej rolę gospodarza drużyny Powia-
tu złożonej m.in. z pracowników Starostwa 
Powiatowego wzięły udział ekipy: Oldboys 
Blizne, Oldboys Brzozovia Brzozów oraz 
Straży Pożarnej z komendy powiatowej.

Zawody rozpoczął mecz Brzozovii 
i Bliznego. Osłabieni kadrowo przyjezdni 
mimo ambitnej postawy nie sprostali prze-
ciwnikom i ulegli 1 - 4. W drugim spotkaniu 
naprzeciw siebie stanęli dwaj odwieczni ry-
wale: strażacy i „urzędnicy”. Z historii ich 
wcześniejszych spotkań można było wycią-
gnąć jeden wniosek. Mecz zapowiadał się 
co najmniej interesująco. Nie inaczej było 
w rzeczywistości. Drużyna Powiatu zaczęła 
wręcz koncertowo. Skuteczna gra w obro-
nie i znakomite kontry spowodowały, że do 
przerwy Straż sensacyjnie przegrywała już 
0 - 3. Po zmianie stron strażacy od początku 
rzucili się do ataków i już w jednej z pierw-
szych akcji zdobyli premierową bramkę. 
Po kilku minutach wpadł gol kontaktowy  
i wydawało się, że wyrównanie jest kwestią 
czasu. Powiat jednak zaciekle się bronił, 
a przy okazji stwarzał groźne sytuacje. Po 
wielu szansach z obu stron wynik nie uległ 
zmianie i mecz zakończył się minimalnym 
zwycięstwem ekipy Powiatu.

W meczu nr 3 Straż łatwo roz-
prawiła się z Bliznem, wygrywając 
7 - 3, a w kolejnym Powiat zagrał  
z oldboyami z Brzozowa. Było to najbar-
dziej emocjonujące i nerwowe spotkanie 
dnia. Zażarta walka i prowadzenie zmie-
niało się jak w kalejdoskopie. Ostatecz-
nie potyczka zakończyła się remisem 5 
- 5, z czego bardziej niezadowoleni byli 
piłkarze Brzozovii.

Przed ostatnią serią gier nic nie 
było pewne. Ewentualne zwycięstwo 
drużyny Powiatu w spotkaniu z Bli-

znem mogło gwarantować zwycięstwo  
w całym turnieju, ale nie musiało. W wal-
ce o miejsce pierwsze liczyła się bowiem 
jeszcze drużyna Brzozovii. Dla niej było to  
o tyle trudniejsze zadanie, gdyż mierzyła się  
z podrażnioną Strażą. 

Wbrew przypuszczeniom pierwszy 
z tych meczów Powiat kontra Blizne był 
bardzo ciekawy. Blizne zagrało bardzo od-
ważnie i skutecznie i dopiero w końców-
ce gospodarze zdołali przechylić wygraną 
na swoją stronę. Mecz zakończył się wy-

nikiem 6 - 5 dla Powiatu, co w sumie tej 
ekipie dawało 7 pkt. i  co najmniej drugie 
miejsce w turnieju. O wszystkim decydo-
wać miał mecz ostatni Brzozovia – Straż. 
Każde zwycięstwo tych pierwszych gwa-
rantowało im turniejową wygraną. Po wy-
równanym meczu lepszą okazała się ekipa 
Straży, która wygrała 7 - 6 i tym samym 
zapewniła sobie miejsce drugie. Zwycięz-
cą została drużyna Powiatu, trzecie miej-
sce przypadło oldboyom z Brzozowa. Na 
czwartym miejscu uplasowało się Blizne.

Zawody zakończyła ceremonia 
dekoracji. Puchary i dyplomy uczestni-
kom piłkarskich zmagań wręczył Jacek 
Adamski – Wicestarosta Brzozowski, któ-
ry podziękował przybyłym za przybycie  
i udział, a także pogratulował sportowych 
umiejętności walki w duchu „fair play”.

Zwycięska ekipa Powiatu wystąpiła 
w składzie: Dariusz Supel, Tomasz Dzi-
wik, Janusz Błyskal, Marek Szerszeń, Mar-
cin Samborski, Mateusz Samborski, Kamil 
Dobosz, Krzysztof Celejowski.

Marek Szerszeń
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Katolickie Stowarzyszenie Mło-
dzieży Oddział w Humniskach zorga-
nizowało 11 stycznia br. Mistrzostwa  
w Piłce Siatkowej dla zawodników  
z Archidiecezji Przemyskiej. Turniej roz-
począł się mszą świętą w miejscowym 
kościele parafialnym, której przewod-
niczył i homilię wygłosił asystent KSM 
ks. Krzysztof. W turnieju rozegranym 
na hali sportowej Szkoły Podstawowej  
Nr 1 w Humniskach wzięło udział sześć 
zespołów z pięciu oddziałów KSM: Bli-
zne, Dukla, Hyżne, Jodłówka i dwie dru-
żyny gospodarzy z Humnisk.

Zespoły zostały podzielone na 
dwie grupy. W pierwszej znalazły się: 
Humniska, Jodłówka i Hyżne. Zmagania  
w tej grupie wygrały Humniska, na dru-
gim miejscu uplasowało się Hyżne. Miej-
sce trzecie przypadło Jodłówce. W drugiej 
grupie występowały: Humniska, Blizne  
i Dukla. W tej grupie bezkonkurencyjni 

okazali się KSM-owicze z Bliznego, na dru-
gim miejscu znalazła się Dukla, natomiast 
na trzecim Humniska. 

W meczach półfinałowych jako 
pierwsze zmierzyły się Humniska i Dukla. 
Lepsi okazali się gospodarze, wygrywając 
2:0. W drugim spotkaniu półfinałowym spo-
tkało się Blizne z Hyżnem i mecz zakończył 
się 2:0 dla Bliznego. Po półfinałach przy-
szedł czas na mecze o miejsca w turnieju  
i tak w meczu o 5 miejsce wygrały Hum-
niska z Jodłówką 2:0, w zaciętym meczu  
o brąz z wieloma zwrotami akcji zwyciężył 
oddział z Hyżnego pokonując Duklę 2:1. 

W finale powalczyły dwie, bardzo 
silne drużyny, które podczas całego turnie-
ju nie straciły żadnego seta, co obfitowało  
w zacięty mecz. Mecz zakończył się wyni-
kiem 2:0 dla Humnisk. Młodzież z tego od-
działu mogła się cieszyć drugi raz z rzędu 
złotem.

Na koniec turnieju odbyło się rozda-

Mistrzostwa w Piłce Siatkowej

nie dyplomów, pucharów i nagród. Została 
wybrana drużyna marzeń turnieju, a w niej 
znaleźli się: Natalia Kraśniak, Kamil Kę-
dra, Bruno Wrzecionko, Ewelina Kuk, Mi-
chał Gurgacz, Julianna Kędra. Zostali tak-
że wybrani MVP turnieju, okazali się nimi: 
Aleksandra Zubel i Aleksander Gdula.

Dziękujemy wszystkim sponsorom 
za pomoc w organizacji turnieju: Staro-
stwu Powiatowemu w Brzozowie, Gminie 
Brzozów, Sołtysowi wsi Humniska Stani-
sławowi Kułakowi, Dyrektorowi Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Humniskach Lucja-
nowi Czechowi, Wacławowi Bieńczakowi 
za wyroby cukiernicze, Małgorzacie Ho-
motmik za pomoc w zakupie artykułów 
spożywczych.

Serdeczne podziękowania dla by-
łego KSM-owicza Bartłomieja, który po-
święcił swój czas i przybył do nas, aby sę-
dziować ten turniej. Cieszymy się, że starsi 
KSM-owicze są skłonni w każdej chwili 
pomóc.

Aleksander Gdula

Ferie pod znakiem piłki nożnej

Blisko 200 młodych piłkarzy wzięło 
udział w cyklu turniejów „Piłkarska 

Zima 2020”, które pod patronatem Sta-
rosty Brzozowskiego odbyły się w czasie 
ferii zimowych w brzozowskim liceum. 
Tegoroczne turnieje rozgrywane były  
w pięciu kategoriach wiekowych, w któ-
rych wzięło udział 26 drużyn. Turnieje 
były dla dzieci znakomitą formą spędze-
nia wolnego czasu. Młodzi piłkarze, nie 

tylko z powiatu brzozowskiego mieli moż-
liwość konfrontacji swoich umiejętności  
z rówieśnikami z innych drużyn.

Piłkarskie zmagania rozpoczął turniej 
w najstarszej kategorii – chłopców z roczni-
ków 2005 - 2006. W rozegranych 15 stycz-
nia zawodach udział wzięły takie ekipy jak: 
Przełom Besko, Brzozovia MOSiR Brzo-
zów, LKS Iskra Przysietnica, ULKS Grabo-
wianka Grabówka oraz LKS Wesoła. Zawo-

dy toczyły się pod dyktando zawodników  
z Grabówki, którzy z trzema zwycięstwami 
i remisem, a tym samym 10 pkt. na kon-
cie zasłużenie zdobyli pierwsze miejsce. 
Drugie przypadło rewelacyjnej drużynie  
z Wesołej, a miejsce trzecie zajęła gościn-
nie zaproszona ekipa z Beska.

Dwa dni później hala brzozowskie-
go „ogólniaka” była areną zmagań piłkarzy 
z roczników 2009 - 2010. Spośród zapro-
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szonych drużyn na turniej przybyli LKS 
Izdebki, Wilczki Grabówka, AP Vivio 
Grabownica, AP Vivio Domaradz oraz 
Orzełki Brzozów. Zwycięzcami zawodów 
okazali się ostatni z wymienionych, któ-
rzy zawody zakończyli z kompletem czte-
rech zwycięstw z imponującym bilansem 
bramkowym 23 – 3. O drugim i trzecim 
miejscu decydował bilans bramkowy, bo-
wiem zespoły z Bliznego i Izdebek miały 
po 7 pkt. Więcej strzelonych bramek mieli 
bliźnianie i to oni zajęli wyższą pozycję.

Drugi tydzień ferii to trzy turnieje 
w trzech kolejnych dniach. Jako pierwsze 
do boju stanęły dzieci w kategorii rocz-
nik 2011 i młodsi. Podczas turnieju roze-
granego 20 stycznia rywalizowało sześć 
drużyn. Były to: Orzełki Brzozów, Iskra 
Kids Przysietnica, SP Dydnia, AP Vivio 
Blizne/Grabownica oraz dwie drużyny AP 
Vivio Domaradz. Startujący po losowaniu 
zostali podzieleni na grupy, gdzie grano 
„każdy z każdym”. W półfinałach 
Orzełki dość łatwo uporały się  
z Domaradzem II wygrywając  
4 – 0, a połączona ekipa Bliznego 
i Grabownicy po niesamowicie 
emocjonującym meczu dopiero 
w rzutach karnych okazała się 
lepsza od Domaradza I. W re-
gulaminowym czasie był remis  
3 – 3. W meczu o trzecie miej-
sce doszło więc do bratobójcze-

go pojedynku obydwu ekip Doma-
radza, z którego z victorią  wyszła 
pierwsza drużyna. Finał toczył się 
pod kontrolą zawodników z Brzo-
zowa. Orzełki potwierdziły wyższe 
umiejętności i pokonały dość pew-
nie team Blizne/Grabownica 3 – 1.

W kolejnym dniu, w zawo-
dach dzieci z roczników 2007 – 
2008 wzięły udział drużyny: Orzeł-
ki Malinówka/Zmiennica, ULKS 
Grabowianka Grabówka, Przełom 
Besko, AP Vivio Blizne i Orzełki Brzozów. Bardzo 
ciekawy turniej wygrała drużyna Orzełków z Brzo-
zowa, która punkty straciła tylko z ekipą z Bliznego 
notując remis 2 - 2. W pozostałych meczach dość 
spokojnie i pewnie ogrywała rywali pieczętując 
końcowy tryumf. Drugie miejsce zajęli chłopcy  
z Beska, a trzecie – z Grabówki.

Piątym, ostatnim turniejem zamykającym 
cały cykl zawodów „Piłkarska Zima 2020” były 
zmagania najmłodszych – dzieci z rocznika 2012 
i młodszych. Przy dopingu licznie zgromadzonej 
publiczności w zawodach wystartowały ekipy: 
Orzełków Brzozów (dwie drużyny), AP Vivio Bli-
zne, Iskry Kids Przysietnica i AP Vivio Domaradz. 
W przesympatycznym turnieju, ku zadowoleniu  
i uciesze startujących oraz ich rodziców zwyciężyła 
pierwsza drużyna Orzełków Brzozów. Za jej pleca-
mi uplasowały się ekipy z Domaradza i Bliznego.

Wszystkie turnieje kończyły się ceremonią 
dekoracji. Drużyny otrzymywały puchary i dyplo-

my. Najlepsze teamy dodatkowo 
uhonorowano sprzętem sporto-
wym w postaci piłek. Ponadto  
w dwóch najmłodszych katego-
riach każdy uczestnik otrzymał 
pamiątkowy medal. Nagrody wrę-
czali Jacek Adamski – Wicestaro-
sta Brzozowski oraz Marek Szer-
szeń ze Starostwa Powiatowego 
w Brzozowie. Fundatorem nagród 
był Starosta Brzozowski oraz Pod-
karpacki ZPN w Rzeszowie. 

Szczegółowe wyniki oraz 
zdjęcia z turniejów zamieszczono 
na stronach Starostwa Powiatowe-
go w Brzozowie: powiatbrzozow.
pl i sport.powiatbrzozow.pl.  

Marek Szerszeń
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