
BRZOZOWSKABRZOZOWSKA
Gazeta PowiatowaGazeta Powiatowa

 Nr 9 (203) | Październik 2022 | egzemplarz bezpłatny | ISSN 1642-8420 

JasienicaJasienica NozdrzecNozdrzec

DydniaDydnia

DomaradzDomaradz

RosielnaRosielna

BRZOZÓWBRZOZÓW

HaczówHaczów

Dzień Patrona Powiatu Brzozowskiego Dzień Patrona Powiatu Brzozowskiego 
Bł. ks. Jerzego PoPiełuszkiBł. ks. Jerzego PoPiełuszki

fot. Monika Ślączkafot. Monika Ślączka





Październik:. nr 9 (203)

3
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl
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Stefania Bąk, artystka ludowa  
z Przysietnicy, należąca do tamtejsze-
go Koła Gospodyń Wiejskich i Stowa-
rzyszenia Ludzi Twórczych w Brzozo-
wie oraz Marek Owsiany z Nozdrzca, 
od lat aktywnie wspierający działal-
ność lokalnych Ochotniczych Straży 
Pożarnych, organizacji sportowych, 
Koła Polskiego Związku Wędkarskie-
go Brzana w Nozdrzcu uhonorowani 
zostali przez Kapitułę pod przewod-
nictwem Starosty Brzozowskiego, 
Zdzisława Szmyda, tytułem „Zasłużo-
ny dla Powiatu Brzozowskiego”. Uro-
czyste wręczenie statuetek z wizerun-
kiem Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki 
miało miejsce 19 października pod-
czas obchodów Dnia Patrona Powia-
tu Brzozowskiego Błogosławionego 
Księdza Jerzego Popiełuszki.

Stefania Bąk zapisała się do 
Koła Gospodyń Wiejskich w Przysiet-
nicy w wieku 16 lat. Nie kontynuowa-
ła rodzinnych tradycji, ponieważ nikt 
z rodziny wcześniej nie należał do 
organizacji. – Mama nie miała czasu, 
musiała w stu procentach poświęcać 
się obowiązkom domowym, zawodo-
wym, ponieważ była jedynym żywicie-
lem rodziny. Do KGW zgłosiła mnie 
sąsiadka, pełniąca wówczas funkcję 
przewodniczącej w Kole. Miałyśmy 
kontakt, dobre sąsiedzkie relacje  
i chętnie z propozycji skorzystałam, 
bo kiedyś nie dysponowaliśmy radiem, 
czy telewizorem, a młodego człowie-
ka ciągnęło między ludzi, do różnych 
spotkań – powiedziała Stefania Bąk 
– Zasłużony dla Powiatu Brzozow-
skiego. Laureatka specjalizowała się 
przede wszystkim w ozdobach ro-
bionych na drutach, czy ze słomy.  
– W domu mama wykonywała skarpe-
ty, serwety, nawet pończochy wysokie 
niczym skarpeta. Często brakowało 
pieniędzy na rękawice, więc również 
należało się wykazać inwencją i same-
mu, własną pracą o nie zadbać. Poza 

tym w szkole uczyliśmy się wyszywać, co bardzo 
mnie interesowało. W ogóle różne ręczne robótki 
należały do moich mocnych stron – dodała Stefa-
nia Bąk. Drugi z nagrodzonych tytułem Zasłużo-
ny dla Powiatu Brzozowskiego, Marek Owsiany, 
podkreślił, że działalności społecznej nie nauczy 
się w szkole, ani w żadnej innej instytucji. Pasję 
wspierania innych, pracowania dla innych, na 
rzecz innych wynosi się zdaniem nagrodzonego 
z domu. – Moim wzorem i inspiratorem był dzia-
dek - sołtys, pszczelarz, zielarz, ogrodnik - słowem 
człowiek o wielu zainteresowaniach. Kiedy z nim 
rozmawiałem zawsze mi powtarzał, żeby moje 
postępowanie stanowiło wsparcie drugiego czło-
wieka. Pracuj z ludźmi, bo bez ludzi nic nie jesteś 
warty. Dla mnie to były mądre słowa, prawdziwe 
przesłanie, dlatego postanowiłem je wykorzysty-
wać we własnym życiu. Z czasem zacząłem inte-
resować się zadaniami straży pożarnych, wędkar-
stwem, sportem i w takim kierunku się to wszystko 
potoczyło. Czasami żona mi się pyta, kiedy ty 
jesteś w domu, bo faktycznie czasami długo 
jestem nieobecny – z uśmiechem przyznał 
Marek Owsiany.

Współcześni społecznicy mają 
do wykorzystania różnego ro-
dzaju granty, projekty, programy, 
pozwalające na finansowanie po-
mysłów, czy inicjatyw. To w znacz-
nym stopniu ułatwia, czy czasami  
w ogóle umożliwia realizację pla-
nów w zakresie działań wspiera-
jących poszczególne grupy spo-
łeczne. – Społeczna inicjatywa  
w powiecie brzozowskim naprawdę się 
rozwija z uwagi na dobrą współpracę  
z samorządowcami. To ważna sprawa, 
zachęcająca do tego typu przedsię-
wzięć. Oczywiście mamy możliwość 
pozyskiwania środków unijnych, 
czy w ramach programów ponad-
powiatowych, lecz najważniejsze 
jest to wsparcie samorządu naj-
bliższego, lokalnego czyli powiatu 
oraz gminy. Wtedy chce się podej-
mować wyzwania, ponieważ czuje 
się mocne wsparcie – tłumaczył 
Marek Owsiany – Zasłużony dla 

Zasłużeni dla Powiatu Brzozowskiego
Powiatu Brzozowskiego. Stefania Bąk 
po kilkudziesięciu latach działalności 
w Kole Gospodyń Wiejskich i Stowa-
rzyszeniu Ludzi Twórczych udziela 
się obecnie już mniej, lecz o swoich 
pasjach i zamiłowaniach absolutnie 
nie zapomniała. – Działania bieżące 
musiałam ograniczyć, ale uczestniczę 
w różnych spotkaniach okolicznościo-
wych, rocznicowych, z zaproszenia za-
wsze staram się korzystać, pozytywnie 
odpowiadać. Dobrze czuję się w gro-
nie społecznikowskim, wiele lat pracy 
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skrawka, gwarantującego skupienie i wenę 
do tworzenia. – Utwór w pełni oddaje moje 
odczucia związane z życiem codziennym  
w Brzozowie. To miasto małe, ale dla mnie 
bardzo przyjazne, zapewniające radość 
życia, pisania. Poezja, literatura powstaje 
w ciszy, spokoju, również w odosobnieniu. 
W naszym ulubionym miejscu, niewielkim 
kąciku. Zresztą podobnie ma się sprawa 
z czytaniem. Delektujemy się słowem pi-
sanym wieczorem przy dobrej, gorącej 
herbacie, to przecież typowa czytelnicza 
aura, relaksująca po całym dniu pracy  
i wypełniania innych obowiązków. Cieszy 
też zainteresowanie poezją w Brzozowie. 
Ruch Poetycki Zgrzyt współtworzyliśmy  
z kolegą, a teraz liczy spore grono osób  
w różnym przedziale wiekowym. Jest miej-
sce w Brzozowie na poezję i cieszę się, że 
możemy się nią tutaj dzielić – poinformo-
wała Katarzyna Tercha-Frankiewicz – no-
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zrobiło swoje, praktycznie uzależniło mnie 
w pozytywnym sensie od tego środowiska. 
Teraz czas oddać, zwolnić miejsce no-
wemu, młodemu pokoleniu. Oczywiście 
młodzi nie zawsze chcą należeć do spo-
łecznikowskiego grona, jednakże wymiana 
kadr następowała i następuje. Dla mnie 
otrzymanie tytułu Zasłużony dla Powia-
tu Brzozowskiego stanowi bardzo miłe 
i sympatyczne podsumowanie wielu lat 
spędzonych na społecznikowskim gruncie. 
Wzruszyłam się i życzę każdemu takiego 
zwieńczenia pracy – stwierdziła Stefania 
Bąk. 

Zdaniem tegorocznych laureatów 
ludzie powinni być otwarci dla innych, 
pomagać, ponieważ wtedy życie staje się 
prostsze, milsze i przyjemniejsze. A takie 
właśnie staje się również, kiedy może-
my poczytać dobrą poezję, literaturę, jak 
również przypominać sobie, czy odkry-
wać lokalną historię, nowinki, informacje  
z nieznanej lub zapomnianej nieco prze-
szłości miejsc, gdzie na co dzień żyjemy. 
Takie właśnie atrakcje zapewniają między 
innymi tegoroczni nominowani do tytułu 
„Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego”: 
poetka Katarzyna Tercha-Frankiewicz  
i Towarzystwo Przyjaciół Brzozowa-
-Zdroju. W jednym z wierszy nominowa-
na autorka pisze „Dom jakby taki duży, 
a mi wystarczy 30 centymetrów, miasto 
jakby takie duże, a mi wystarczy obwod-
nica”. Interpretacją przekazu jest posia-
danie przez poetów swojego niewielkie-
go, cichego, kameralnego, nastrojowego 

minowana do tytułu Zasłużony dla Powia-
tu Brzozowskiego.

Towarzystwo Przyjaciół Brzozowa-
-Zdroju, również nominowane do tytułu 
Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego, 
można też śmiało nazwać Towarzystwem 
Przyjaciół Lokalnej Historii. Organizacja 
bowiem odkrywa i przypomina zapomnia-
ną już historię miasta z międzywojen-
nych czasów. – Powróciliśmy do Brzo-
zowa-Zdroju, odgrywającego ważną rolę  
w dziejach miasta, stąd też utworzyliśmy 
ścieżkę dydaktyczno-historyczną „Śla-
dami zabudowań Brzozowa-Zdroju”. Na 
trasie znajdują się: tablica informacyjna, 
altana spoczynkowa z deskalami Arkadiu-
sza Andrejkowa, przedstawiającymi osoby 
związane z Brzozowem-Zdrojem. Kuracju-
szy, kleryków, uczących się w seminarium 
leśnym, a także lekarza zdrojowego Sta-
nisława Pilszaka w otoczeniu znajomych 
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i rodziny – przypomniała działania 
Towarzystwa jego przedstawiciel-
ka, Magdalena Korona. Towarzy-
stwo Przyjaciół Brzozowa-Zdroju 
współorganizowało również Dni 
Kultury Żydowskiej, które odby-
wały się w Brzozowie w dniach 
9-10 sierpnia br.  Kilkadziesiąt osób 
narodowości żydowskiej z całego 
świata uczciło pamięć ponad tysią-
ca Żydów zamordowanych  przez 
hitlerowców 10 sierpnia 1942 roku 
w brzozowskim lesie. Goście przy-
jechali z Izraela, Stanów Zjedno-
czonych, Kanady, Nowej Zelandii, 
Australii, czy Niemiec, by upamięt-
nić 80 rocznicę zagłady. – Ponadto 
Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN zaprosiło nas do współpra-
cy przy oznakowaniu cmentarza 
żydowskiego w Brzozowie, z cze-
go oczywiście skorzystaliśmy. We 
współpracy z Nadleśnictwem Brzo-

Powiat Brzozowski

zów, Muzeum Regionalnym 
w Brzozowie i Brzozowskim 
Domem Kultury podjęliśmy 
temat, w pewien sposób prze-
dłużając sierpniowe Dni Kul-
tury Żydowskiej. Na koniec 
musimy wspomnieć wystawę 
Narodowego Instytutu Dzie-
dzictwa oraz wystawę powią-
zaną z Żydami, mieszkańcami 
Brzozowa sprzed wojny, zor-
ganizowaną przez Agnieszkę 
Adamską, Dyrektor Muzeum 
Regionalnego w Brzozowie – 
zaznaczyła Magdalena Koro-
na, przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Brzo-
zowa-Zdroju, nominowanego do tytułu Zasłużony 
dla Powiatu Brzozowskiego.

Katarzyna Tercha-Frankiewicz to niejedy-
ny poeta w rodzinie. Pisze wszak również jej mąż, 
Kamil, zaś córki Antonina i Zosia wychowywane 
są w duchu poetyckim, literackim, między innymi 
uczestnicząc z rodzicami w spotkaniach literac-
kich. – Faktycznie dzięki poezji zaiskrzyło między 
nami. Mąż pisze mniej, ponieważ pochłaniają go 
też inne obowiązki, ale rzeczywiście poezja nie jest 
mu obca. Cieszy mnie bardzo, że nasze dzieci są 
wrażliwe na sztukę. Ze starszą córką, sześcioletnią 
Antoniną, przez ostatnie kilka miesięcy pracowa-
łyśmy nad bajką „Zaczarowany świat księżniczki 
Tosi, księżniczki Zosi”, a córka robiła do tej bajki 
ilustracje. W liceum marzyłam o tym, żeby pisać 
książki dla dzieci i młodzieży, więc stwierdziłam, 
że czas najwyższy te marzenia zacząć spełniać  
– powiedziała Katarzyna Tercha-Frankiewicz. 
Podsumowując dokonania tegorocznych Zasłu-
żonych dla Powiatu Brzozowskiego, a także no-
minowanych do tego tytułu, należy jednoznacz-
nie podkreślić, że reprezentują szerokie spektrum 

działalności społecznej, dzięki czemu 
każdy w powiecie brzozowskim, kto 
chce pomagać, czy wspierać innych, 
może brać z nagrodzonych przykład, 
dołączając do społecznikowskiej bra-
ci. – Dzisiejsze wyróżnienia niech będą 
dopingiem dla wszystkich, którzy nie 
ujawniają się ze swoimi pasjami, dzia-
łalnościami. Niech przedstawią, za-
prezentują swój dorobek, to będziemy 
mogli ich docenić. Tak jak w przypad-
ku Stefanii Bąk, przez długie lata re-
alizującej swoje artystyczne marzenia  
i projekty, nie wychodzącej do szerokiej 
publiczności. Kiedy zaproponowano 
kandydaturę ludowej artystki do tytułu 
Zasłużony dla Powiatu Brzozowskie-
go okazało się, że jej dzieła godne są 
nagrodzenia i rozpowszechnienia jako 
wzoru dla innych. Ponadto docenić na-
leży popularyzację, przekazywanie ko-
lejnym pokoleniom kultury ludowej. To 
rola bardzo ważna, kultywująca bowiem 
tutejszą tradycję – oznajmił Zdzisław 
Szmyd – Starosta Brzozowski.

Tegoroczne obchody Dnia Patro-
na Powiatu Brzozowskiego Błogosła-
wionego Księdza Jerzego Popiełuszki 
zainaugurowano mszą świętą w brzo-
zowskiej bazylice mniejszej pod prze-
wodnictwem księdza Piotra Sobolaka, 
podczas której oprawę muzyczną za-
pewnili uczniowie I LO w Brzozowie. 
– Jesteś niezapomnianym patronem na-
szego powiatu, dzisiaj Twoje święto na 
brzozowskiej ziemi. Chcemy zatem na 
chwilę zatrzymać się przy Tobie Kapła-



Brzozowska Gazeta Powiatowa   

6
http://www.powiatbrzozow.pl

Powiat Brzozowski

W Szpitalu Specjalistycznym  
w Brzozowie Podkarpackim Ośrod-
ku Onkologicznym otwarto pierwszą  
w Polsce Poradnię Prehabilitacji Onko-
logicznej. Pacjenci po zdiagnozowaniu 
choroby objęci zostaną opieką psycho-
logiczną, ponadto zostaną im wdrożone 
odpowiednie ćwiczenia poprawiające 
kondycję ogólną, zaś dietetycy zajmą się 
poprawą stanu odżywienia organizmu 
poprzez dostarczenie prawidłowej ilości 
składników odżywczych. Oczywiście 
procesom tym musi towarzyszyć elimi-
nacja nałogów, a wszystko po to, żeby 
pacjenci byli jak najlepiej przygotowa-
ni do leczenia nowotworów za pomocą 
między innymi chemioterapii, czy radio-
terapii, stanowiących duże obciążenie 
dla organizmu.

- Prehabilitacja to w ogóle wstęp 
do leczenia pacjenta w sytuacjach trud-
nych. Przygotowujemy chorego do le-
czenia długotrwałego, traktując ten etap 
jako element kompleksowego wsparcia 
medycznego. Inaczej mówiąc to wzmoc-
nienie organizmu pacjenta, zwiększają-

ce efektywność leczenia onkologicznego. 
Idea prehabilitacji jest relatywnie nowa  
i jej wprowadzenie poprzez utworzenie po-
radni należy uznać za działanie absolutnie 
nowatorskie. Otwarcie poradni prehabili-
tacyjnej w Brzozowie potwierdza ponadto, 
że nowoczesność, sprawy ważne dla pa-
cjentów nie muszą być wdrażane w dużych 
centrach akademickich, tylko również  
w mniejszych placówkach. Wszystko za-

leży od ludzi, od zespołu fachowców, któ-
rych w szpitalu brzozowskim nie brakuje 
– powiedział prof. dr hab. n. med. Tomasz 
Banasiewicz z Uniwersytetu Medycznego  
w Poznaniu. Szpital w Brzozowie zobo-
wiązany był do wypełnienia szeregu wa-
runków potrzebnych do powstania poradni. 
Przede wszystkim nastąpił rozwój żywienia 
klinicznego w placówce dzięki stworzeniu 
zespołu żywieniowego na różnych oddzia-

Poradnia Prehabilitacji Onkologicznej w Brzozowie

nie Niezłomny. Twój duchowy ojciec, 
Twój proboszcz Bogucki, u którego byłeś 
na ostatniej parafii, mówił w 1984 roku 
podczas mszy świętej, dokładnie mie-
siąc po Twojej śmierci: nie przywieziesz 
mi już Jurku kochany chleba od swojej 
mamy z białostockiej ziemi, który był tak 
dobry, jak Ty. Bo byłeś dobry dla wszyst-
kich. Wydawało mi się, że to ja pierwszy 
swą głowę położę za sprawę, którąś my 
wspólnie Jurku kochali. Bo kto by jej nie 
ukochał, gdy chodzi o Boga i Ojczyznę. 
Aleś Ty się nie dał Jurku nikomu prze-
ścignąć i wzbiłeś się jak orzeł wysoko na 
skrzydłach miłości. Nieustraszony, nie-
ugięty, w Bogu pokładający zawsze na-
dzieję – powiedział ksiądz Piotr Sobolak 
z parafii w Brzozowie podczas uroczy-

stej homilii. Po zakończeniu nabożeństwa 
przedstawiciele parlamentarzystów, samo-
rządowcy, przedstawiciele służb i jedno-
stek działających na terenie powiatu, 
pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Brzozowie przeszli pod pomnik  
Błogosławionego Księdza Jerzego 
Popiełuszki, gdzie poszczególne de-
legacje złożyły wiązanki kwiatów  
i zapaliły znicze. – Doskonale pa-
miętam tamten dzień, kiedy ciało 
Księdza Jerzego zostało odnalezio-
ne. To była informacja wstrząsająca 
dla całego społeczeństwa, nie znałem 
osoby, która nie zatrzymałaby się  
w zadumie, nie myślała o tej sprawie. 
Obraliśmy tę wielką postać patro-
nem naszego powiatu, dlatego czuję 

się pewnie, bezpiecznie i życzę wszystkim, 
żeby brali przykład i wzór z Bł. Księdza Je-
rzego Popiełuszki – podsumował Zdzisław 
Szmyd – Starosta Brzozowski.

Uroczystości kontynuowano w brzo-
zowskiej restauracji ALTA, gdzie ogło-
szono nominowanych i uhonorowanych 
tytułem „Zasłużony dla Powiatu Brzozow-
skiego”, a także nagrodzono z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej dyrektorów wraz  
z nauczycielami brzozowskich szkół 
średnich: I Liceum Ogólnokształccego,  
Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespo-
łu Szkół Budowlanych oraz Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Brzozowie. Tę część obchodów uświet-
nił występ artystów z Akademii Wokalno-
-Aktorskiej MF.Artis z Brzozowa.

Sebastian Czech
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łach, zaś lekarze, pielęgniarki, dietetycy 
uczestniczyli systematycznie w różnego 
rodzaju szkoleniach. – Kolejnym etapem 
było utworzenie Poradni Żywienia Domo-
wego pół roku temu, a następny krok w tym 
cyklu działań to otwarcie prehabilitacji. 
Widzimy zatem, że całość stanowi swoisty 
łańcuch naczyń połączonych – podkreślił 
lek. Sebastian Opaliński - Kierownik Ze-
społu Żywieniowego i koordynator Porad-
ni Prehabilitacji w szpitalu w Brzozowie. 
Poradnia Prehabilitacji Onkologicznej po-
wstała jako pierwsza w Polsce, lecz ogól-
nie poradni prehabilitacyjnych funkcjonuje 
w Polsce cztery. – Wychodzimy z szerszą 
inicjatywą. Pod poradnię naszą bowiem 
nie będą podlegać tylko i wyłącznie pa-
cjenci poddani zabiegowi operacyjnemu, 
ale również radioterapii i chemioterapii. 
Takie podejście wynika z naszych doświad-
czeń zawodowych, klinicznych, ponieważ 
pacjenci po chemioterapii, czy radiotera-
pii mają również bardzo często zaburzenia 
odżywiania. Nie ma dzisiaj jednej skutecz-
nej metody terapeutycznej, tylko radiote-
rapia, chemioterapia, zabiegi operacyjne 
należy rozumieć jako medyczny triathlon  
i efektywne przejście przez te wszystkie eta-
py daje sukces – stwierdził lek. Sebastian 
Opaliński.

Z poradni prehabilitacyjnej skorzy-
stają również pacjenci innych poradni, na 
przykład leczenia ran przewlekłych, cho-
rujący na cukrzycę. – Każdy chory wynisz-
czony z powodu niedożywienia skorzysta 
z porad dietetyków, co usprawni jeszcze 
bardziej proces leczenia – zapewnił lek. 
Bogusław Strzałko - Ordynator Oddziału 
Chirurgii Ogólnej w szpitalu w Brzozowie. 
– Postaramy się skoordynować tę opiekę, 
żeby pacjent był konsultowany w aspek-
cie leczenia żywieniowego, leczenia ran 
i chorób podstawowych oraz umożliwić 
opiekę w warunkach domowych. Takie są 
nasze cele i mam nadzieję, że w niedalekiej 
przyszłości wszystkie zamierzenia zrealizu-
jemy – poinformował dr hab. n. o zdrowiu 
Dariusz Bazaliński z Poradni Leczenia Ran  
w szpitalu w Brzozowie. Zdaniem chirur-
gów prehabilitacja stanowi elementarną 

część nowoczesnego leczenia. – Utwo-
rzenie takiej poradni lepiej przygotuje 
pacjentów do zabiegu, a także spowo-
duje, że będą lepiej się goić poopera-
cyjne rany, dzięki czemu pacjenci szyb-
ciej odzyskują sprawność, wrócą do sił. 
Poradnia planuje ponadto prowadzić 
rehabilitację po zabiegu, przez co kom-
pleksowo wzmocni całokształt leczenia 
– zaznaczył lek. Paweł Florek - Specja-
lista Chirurgii Onkologicznej. Poradnia 
Prehabilitacji Onkologicznej wpisuje się  
w ogólne działania szpitala, zmierza-
jące do poprawy dostępności i jako-
ści oferowanych świadczeń dla pa-
cjentów, głównie onkologicznych. 
– W tym roku remontujemy oddzia-
ły chirurgii ogólnej i chirurgii on-
kologicznej przy wsparciu środków 
z powiatu brzozowskiego, jesteśmy  
w trakcie konsumpcji grantów na he-
matologię onkologiczną, korzystamy 
ze środków w ramach programu „Do-
stępność Plus”, w ramach którego wy-

mienione zostaną między innymi windy  
w szpitalu, wymieniamy rezonans ma-
gnetyczny na nowy. Te wszystkie zada-
nia opiewają na łączną kwotę ponad  
8 milionów złotych. Od lat już funkcjo-
nuje w tym szpitalu Poradnia Medycy-
ny Paliatywnej, od niedawna Poradnia 
Leczenia Bólu, Poradnia leczenia Ran 
Przewlekłych, a od dzisiaj Poradnia 
Prehabilitacji Onkologicznej. Dzię-
ki tym wszystkim inicjatywom na tyle 

wzmacniamy organizm chorych, że przy-
kładowo chemioterapia może być zastoso-
wana w dawkach większych, jednocześnie 
skuteczniejszych – oznajmił lek. Tomasz 
Kondraciuk - Dyrektor Szpitala w Brzozo-
wie.

Kluczowe znaczenie dla po-
wstania poradni prehabilitacyjnej mia-
ła współpraca brzozowskich lekarzy  
| profesorem Banasiewiczem. – Profe-
sor, wspólnie z firmą Olimp Labs, to ini-
cjatorzy poradni prehabilitacji i współ-

tworzą, rozpowszechniają tę ideę od 
dwóch lat. Prehabilitacja funkcjonuje już  
w krajach zachodnich, Stanach Zjedno-
czonych, zaś w Polsce jeszcze jest inno-
wacją. Oprócz profesora Banasiewicza 
przychylnością dla tego projektu wykazał 
się organ założycielski naszego szpitala, 
czyli Starostwo Powiatowe w Brzozowie, 
a także dyrekcja szpitala na czele z dok-
torem Tomaszem Konradciukiem. Bardzo 
za wsparcie dziękuję, bo bez niego nic by 
się nie udało – lek. Sebastian Opaliński - 
Kierownik Zespołu Żywieniowego i koor-
dynator Poradni Prehabilitacji w szpitalu  
w Brzozowie. Profesor Tomasz Banasie-
wicz zapowiada kontynuację współpracy  
z brzozowskim szpitalem. – Podkreślam 
słowo współpraca, ponieważ w żadnym 
wypadku nie poczuwam się do nadzoro-
wania pracy tutejszego zespołu. Zresztą 
sposób prowadzenia poradni opiera się 
na pewnych dobrze znanych medycz-
nych faktach, nie ma co wyważać otwar-
tych drzwi. Oczywiście jeśli ktoś mnie 
zapyta o radę, to na pewno udzielę od-
powiedzi, czy wsparcia, ale mając do-
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Zakup nowego autobusu do prze-
wozu osób niepełnosprawnych dla Gminy 
Dydnia oraz budowa windy dla osób nie-
pełnosprawnych w Szkole Podstawowej  
w Haczowie będą efektem podpisanych 
27 i 29 września oficjalnych umów o do-
finansowanie tych inwestycji. Na obie ini-
cjatywy udało się pozyskać środki o łącznej 
wartości niemal 425 000 zł, pochodzące  
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w ramach „Pro-
gramu wyrównywania różnic między regio-
nami III”. 

Kosztorysowa wartość autobusu to 
398 520 zł, z czego 300 000 zł stanowić bę-
dzie dofinansowanie z PFRON. Pozostała 
kwota pochodzić będzie z budżetu gminy 
Dydnia. Inicjatywa ta była bardzo potrzeb-
na ze względu na wyeksploatowanie wcze-
śniejszego pojazdu, który wymagał częstych 
napraw. – Chcemy zapewnić uczniom nie-
pełnosprawnym nie tylko przemieszczanie 
się do placówek oświatowych, ale również 
umożliwić im wyjazdy kulturalno-krajo-
znawcze, sportowe, integracyjne, które od-
bywać się będą poza budynkiem szkoły. Dla 
niektórych stanowiłoby to jedyny kontakt  
z rówieśnikami, gdyż w wielu przypadkach 
rodziców nie stać na zorganizowanie wy-
jazdu we własnym zakresie – czytamy we 

Niwelować bariery
wniosku.  Obecnie z dowozu organizowanego 
przez gminę korzystać będzie 10 uczniów. 

Druga inwestycja - budowa windy dla 
osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawo-
wej w Haczowie - opiewać będzie na kwotę 
226 680 zł (wartość kosztorysowa).  Na ten cel 
PFRON przyznał dofinansowanie w wysoko-
ści 124 674 zł, zaś pozostałą 
kwotę zabezpieczyła gmina 
Haczów. - Obiekt szkoły jest 
budynkiem trzykondygna-
cyjnym powstałym w latach 
1969-1979. Zważywszy na 
wiek budynku oraz warunki 
techniczne z lat, w których 
był budowany i oddawany 
do użytku, brak jest w nim 
dodatkowego systemu ko-
munikacji pomiędzy piętra-
mi, przystosowanego dla 
osób niepełnosprawnych. 
(…) Wybudowana winda bę-
dzie obsługiwała dwa piętra 
szkoły i w znaczny sposób ułatwi korzystanie 
z budynku uczniom niepełnosprawnym oraz 
osobom, które sprawują bezpośrednią opiekę 
nad nimi. Dostosowanie budynku do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością wpłynie nie tylko 
na komfort przebywania dzieci w placówce, 
ale też wzmocni ich samodzielność – argu-

mentują wnioskodawcy.
Złożone przez gminy wnioski 

koordynował powiat brzozowski. – 
Widzimy konieczność niwelowania 
barier, zarówno tych fizycznych jak 
i mentalnych, na które napotykają 
osoby niepełnosprawne. Pozyskane 
fundusze wraz ze środkami własny-
mi gmin pozwolą pokonać blokady 
architektoniczne czy komunikacyjne. 
Jesteśmy świadomi, że samodzielność 

jest kluczowym elementem życia dla 
osób z niepełnosprawnościami. Tym 
bardziej cieszy fakt, że gminy aplikują 
po takie środki, i że udaje się je z suk-
cesem pozyskać – podkreśla Starosta 
Brzozowski.

Anna Rzepka

świadczenie dotychczasowego współdziałania  
z zespołem brzozowskim mogę powiedzieć wprost, 
że świetnie sobie radzi, mając duże umiejętności  
w rozwiązywaniu różnych problemów  
– podsumował  prof. dr hab. n. med. Tomasz Ba-
nasiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Pozna-
niu.

Wspomnijmy jeszcze, że Zespół Żywienia 
Klinicznego w brzozowskim szpitalu liczy dwa-
naście osób, zaś uroczyste otwarcie Poradni Pre-
habilitacji Onkologicznej miało miejsce 22 wrze-
śnia Udział w nim wzięli lekarze, pielęgniarki, 
pracownicy szpitala w Brzozowie, a także samo-
rządowcy, zaś wykłady na temat prehabilitacji 
wygłosili: profesor Tomasz Banasiewicz i dr n.  
o zdrowiu Konrad Klekot.

Sebastian Czech 
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www.gov.pl/kppsp-brzozow

Turniej eliminacyjny 
piłki siatkowej w Brzozowie

28  września w hali sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 
Humniskach rozegrany został turniej eliminacyjny do XXIV Mistrzostw 
Województwa Podkarpackiego Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w 
Piłce Siatkowej - Grupy C. W rozgrywkach eliminacyjnych wzięły udział 
4 drużyny z komend PSP z Łańcuta, Kolbuszowej, Ustrzyk Dolnych i 
Brzozowa.

Po przeprowadzonych emocjonujących rozgrywkach w systemie 
„każdy z każdym” klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
1. KP PSP Kolbuszowa
2. KP PSP Brzozów
3. KP PSP Łańcut
4. KP PSP Ustrzyki Dolne.

W wyniku przeprowadzonej rywalizacji do finału wojewódzkiego 
awansowała drużyna z Komendy Powiatowej PSP z Kolbuszowej. Gratu-
lujemy drużynie zwycięstwa i awansu.

kpt. Wojciech Sobolak, 
fot. mł. bryg. Bogdan Biedka

Wypadek drogowy w Zmiennicy
3 października w miejscowości Zmiennica doszło do wypad-

ku drogowego w którym czołowo zderzyły się dwa samochody osobo-
we. W wyniku tego zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby (ko-
biety) z obu pojazdów. Przybyli na miejsce ratownicy z JRG Brzozów  
i OSP Zmiennica udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy na miejscu 
zdarzenia osobom poszkodowanym, a następnie jedna z kobiet została 
zabrana do szpitala. Po zakończonych czynnościach dochodzeniowych 
Policji przemieszczono pojazdy w bezpieczne miejsca, a potem usunięto  
rozlane płyny eksploatacyjne z pojazdów.

W działaniach łącznie uczestniczyło 12 strażaków, 2 Zespoły Ra-
townictwa Medycznego i 4 patrole Policji, natomiast działania trwały 
około 2,5 godziny.

kpt. Wojciech Sobolak, 
fot. asp. Grzegorz Zawada

Ćwiczenia jednostek straży 
pożarnych w Temeszowie

23 września miały miejsce wspólne ćwi-
czenia zastępów Państwowej Straży Pożarnej  
z Brzozowa i jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu gminy Dydnia. Głównym celem ćwi-
czeń zorganizowanych w Temeszowie, było doskona-
lenie techniki dostarczania wody na duże odległości  
z wykorzystaniem systemu przetłaczania wody. Sposób 
taki wykorzystywany jest w przypadku braku wystar-
czającego zaopatrzenia wodnego na miejscu działań ga-
śniczych i występujących utrudnień terenowych. 

Jednym z zadań jakie realizowały jednostki było 
wykonanie magistrali wodnej o długości około 500m. 
Przebiegła ona wzdłuż drogi gminnej pomiędzy zabu-
dowaniami, gdzie punktem czerpania wody był pod-
ziemny zbiornik o objętości około 20 m3. 

Ćwiczenia miały również na celu sprawdze-
nie znajomości zasad prowadzenia łączności radiowej  
w przypadku podziału akcji na odcinki bojowe oraz 
umiejętności obsługi autopomp pożarniczych wszyst-
kich samochodów ratowniczo-gaśniczych biorących 
udział w ćwiczeniu.

W ćwiczeniach wzięły udział następujące jed-
nostki: JRG KP PSP Brzozów, OSP Dydnia, OSP Ja-
błonka, OSP Temeszów, OSP Niebocko, OSP Krze-
mienna. 

kpt. Wojciech Sobolak,
fot. asp. sztab. Oktawian Bujacz 
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Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły 
się nowe zagrożenia dla zdrowia publiczne-
go, tzw. elektroniczne papierosy (e-papiero-
sy). Największą popularność zyskały wśród 
młodzieży.

E-papieros - inaczej elektroniczny 
system dostarczający nikotynę to urządze-
nie elektroniczne, które podgrzewa ciecz  
i wytwarza aerozol lub mieszankę małych 
cząstek w powietrzu. E-papierosy mają wie-
le kształtów i rozmiarów. Większość z nich 
ma baterię, element grzewczy i miejsce na 
tzw. liquid. Niektóre e-papierosy wyglądają 
jak zwykłe papierosy, cygara lub fajki, inne 

przypominają pamięć USB, długopis lub 
przedmioty codziennego użytku. Papiero-
sy elektroniczne funkcjonują pod różnymi 
nazwami: e-papierosy, e-fajki lub systemy 
dostarczania nikotyny (ENDS). 

W skład e-liquidu wchodzą: glikol 
propylenowy i/lub gliceryna, woda lub eta-
nol, nikotyna (od 0 do 20 mg/ml) oraz do-
datki smakowo-zapachowe. Obecnie istnie-
je około 8 000 różnych rodzajów e-liquidu  
o owocowych bądź słodkich smakach 
(m.in.: czekolada, popcorn, guma balono-
wa, wanilia), które mają na celu zachęcić 
młode osoby do sięgnięcia po e-papierosa. 
Korzystanie z e-papierosa jest czasem nazy-
wane „wapowaniem”  lub „JUULINGIEM”. 
Odsetek użytkowników elektronicznych 
papierosów w Polsce jest bardzo wysoki, 
szczególnie w grupie nastolatków i młodych 
dorosłych. Używanie e-papierosów jest 
traktowane przez młodzież jako mniej ry-
zykowne. Ponad połowa badanych (54,8%) 
uważała, że e-papierosy są dużo bezpiecz-
niejsze niż zwykłe papierosy! Ponadto  

e-papierosy pozwalają ukryć nawyk pale-
nia. Tym samym eliminują istotny czynnik 
chroniący młodzież przed sięganiem po pa-
pierosy, jakim jest strach przed wykryciem 
nałogu przez rodziców. Młodzież nie zda-
je sobie sprawy, że e-papierosy tak samo 
uzależniają i tak samo negatywnie wpły-
wają na zdrowie jak papierosy tradycyjne, 
szczególnie na ich układ nerwowy i układ 
hormonalny. Dochodzi do pogorszenia pa-
mięci, drażliwości, problemów ze snem, za-
burzeń emocjonalnych, a w konsekwencji 
do gorszych wyników w nauce, trudności 
w nawiązywaniu kontaktów i zaburzonych 

relacji z bliskimi. Warto zwrócić również 
uwagę na fakt, że urządzenia do palenia e-
-papierosów mogą być używane do dostar-
czania substancji psychoaktywnych. Czę-
sto młodzież sama komponuje e-liquidy, 
do których dodaje substancje toksyczne, 
np. THC. Zagrożenie jest duże, szczególnie 
jeśli urządzenie nie zostało kupione legal-
nie. Istnieją udokumentowane przypadki 
zatruć płynem z e-papierosów wśród dzieci 

E-papierosy nałogiem młodzieżyE-papierosy nałogiem młodzieży

oraz osób dorosłych. Ważna jest zatem 
wiedza na temat zagrożeń związanych 
z e-papierosami. Młodzież szkolna ma 
większe skłonności do silnego uzależ-
nienia od tytoniu w porównaniu z do-
rosłymi. Aby skutecznie zapobiegać 
uzależnieniu, potrzebna jest edukacja 
na temat szkodliwości palenia oraz 
jego negatywnych skutków na naukę  
i rozwój intelektualny. Działania mają-
ce na celu ochronę dzieci przed zgub-
nymi skutkami nałogu nikotynowego 
są wyzwaniem dla rodziców, opieku-
nów, nauczycieli i pracowników ochro-
ny zdrowia. 

Aby eliminować rozszerzanie 
się tego modnego i zgubnego nałogu 
wśród młodzieży, przy współpracy  
z dyrektorami szkół powiatu brzozow-
skiego przedstawiciele PPIS w Brzozo-
wie rozpoczęli cykl spotkań z rodzica-
mi, których celem jest między innymi 
zwrócenie ich uwagi na nowe zagro-
żenie jakim jest palenie e-papierosów 
przez dzieci i młodzież oraz o koniecz-
ności uświadamiania nastolatków o ry-
zyku związanym z tym nałogiem. 
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie in-
formuje, że w miesiącu wrześniu pracownicy Powiatowej Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie przeprowadzili  ważenie  
tornistrów uczniowskich w ramach akcji „Problem wagi ciężkiej”. 
Do pomiarów zostały wytypowane dwie szkoły podstawowe: Szkoła 
Podstawowa w Brzozowie i Szkoła Podstawowa w Zmiennicy.                         

W obydwu przypadkach ważenie tornistrów przeprowadzono 
w czterech oddziałach (I-IV). Przebadano w sumie 135 osób. W więk-
szości  przypadków waga tornistra zawierała się w przedziale od 10% 
do 15% wagi ciała dziecka. Pojedyncze plecaki były przeciążone.

„Problem wagi ciężkiej”

13 października w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Brzozowie odbyła się konferencja szkoleniowa nt. „Szcze-
pienia ochronne – zdrowie, odpowiedzialność, bezpieczeństwo”. 

Konferencja dedykowana była lekarzom, pielęgniarkom oraz 
położnym z powiatu brzozowskiego. Szkolenie rozpoczęło się od po-
witania uczestników i wygłoszeniem słowa wstępnego  przez Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie Zo-
fię Cwynar. Podczas konferencji pracownicy Sekcji Epidemiologii 
omówili tematy: szczepienia - profilaktyka chorób zakaźnych oraz 
stan uodpornienia przeciwko chorobom zakaźnym w powiecie brzo-
zowskim. Spotkanie to zakończyła dyskusja na temat występujących 
problemów związanych z osobami uchylającymi się od szczepień 
ochronnych, których liczba znacznie wzrosła w ostatnich latach. 

Reasumując: w  trosce o zdrowie publiczne, a w szczególności 
dzieci, należy dołożyć wszelkich starań na każdym etapie kontaktu  
z młodymi rodzicami (szpital, lekarz POZ), aby przekonać ich do po-

Szczepienia ochronne
 – zdrowie, odpowiedzialność, bezpieczeństwo

trzeby szczepienia dzieci wg obowiązującego kalendarza 
szczepień tak, aby stan uodpornienia społeczeństwa naszego 
powiatu osiągnął jak najwyższy poziom. Podkreślić należy 
świadomość i stopień zaangażowania uczestników konfe-
rencji w potrzebę realizacji tego zadania.

Konferencja była kolejnym działaniem w ramach ak-
cji promującej szczepienia ochronne w powiecie brzozow-
skim.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie
Zofia Cwynar

Spotkania połączone ze wspólną zabawą, to zawsze dobra 
okazja do przypomnienia kilku podstawowych zasad, których 
należy przestrzegać idąc do szkoły czy przedszkola. Policjanci  
z brzozowskiej komendy, jak również dzielnicowi spotykali się  
z dziećmi już od pierwszych dni września. Funkcjonariusze roz-
mawiali z najmłodszymi o bezpieczeństwie w ruchu drogowym 
m.in. o tym jak bezpiecznie poruszać się po drodze i co trzeba 
zrobić, by bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni.

Podczas spotkań podkreślali jak ważne jest noszenie odbla-
sków i jaki mają one wpływ na nasze bezpieczeństwo. Funkcjona-
riusze rozmawiali też z dziećmi o zagrożeniach jakie mogą wyni-
kać z kontaktu z osobami obcymi. Przypominali najmłodszym, aby 
nie rozmawiali z osobami, których nie znają oraz by nie udzielali 
im informacji np. na temat miejsca zamieszkania, a także prze-
strzegali, by nie brali żadnych przedmiotów od nieznajomych.

Mali uczniowie ze szkół podstawowych i przedszkoli po-
wiatu brzozowskiego w miłej atmosferze z zaciekawieniem słu-
chali funkcjonariuszy i zadawali im wiele pytań.

 „Bezpieczna droga do szkoły” z brzozowskimi policjantami
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POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów

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

Wczoraj do Ciebie nie należy,
Jutro niepewne….

Tylko dziś jest Twoje.
Jan Paweł II

Aktywność zawodowa osób mło-
dych jest wyzwaniem dla rynków pracy 
w zdecydowanej większości krajów UE. 
Osoby młode są szczególnie narażone na 
skutki spowolnienia gospodarczego na 
rynku pracy, z uwagi na mniejsze doświad-
czenie zawodowe i umiejętności oraz krót-
szy staż zawodowy, skutkujący łatwiejszą 
dla prawodawcy możliwością rozstania się 
z młodym pracownikiem w sytuacji np. 
spadku aktywności ekonomicznej. Mło-
dzi ludzie potrzebują wsparcia, pomocy, 
wskazówki – służą temu różne instytucje 
lokalnego rynku aktywności zawodowej.

Do instytucji zlokalizowanych  
w naszym najbliższym otoczeniu udziela-
jących wsparcia osobom młodym należą:

- Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie
Wsparcie PUP dla młodych osób 

obejmuje instrumenty i usługi rynku pracy 
wskazane w ustawie o promocji zatrudnia-

nia i instrumentach rynku pracy, w tym:
• identyfikację potrzeb osób młodych oraz 

diagnozowanie możliwości poprzez 
opracowanie Indywidualnego Planu 
działania (IPD)

• pośrednictwo pracy w zakresie uzyska-
nia odpowiedniego zatrudnienia zgod-
nego z kwalifikacjami i kompetencjami 
wspieranej osoby lub poradnictwo za-
wodowe w zakresie wyboru zawodu

• realizacje szkoleń służących zdobyciu, 
zmianie lub podniesieniu kwalifikacji,

• nabywanie lub uzupełnianie doświad-
czenia zawodowego oraz praktycznych 
umiejętności wykonywania danego za-
wodu poprzez staże spełniające stan-
dardy wskazane w „Europejskiej Ramie 
Jakości Praktyk i Staży”

• wsparcie zatrudnienia osoby młodej  
u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, 
m.in. poprzez pokrycie kosztów subsy-
diowania zatrudnienia, bony zatrudnie-
niowe lub bony na zasiedlenie

• wsparcie młodych osób w zakładaniu  
i prowadzeniu działalności gospodar-
czej.

Zainteresowane osoby mogą kontaktować 
się z doradcą klienta lub doradcą zawo-
dowym w Urzędzie Pracy w Brzozowie;  
ul. Rynek 9, tel.13 43 080 81.

- Młodzieżowe Centrum Kariery OHP  
w Sanoku

Młodzieżowe Centra Kariery funk-
cjonują dla potrzeb młodych ludzi pomię-
dzy 15 a 25 rokiem życia, tj. dla uczest-
ników przebywających w jednostkach 
organizacyjnych OHP i absolwentów 
OHP oraz młodzieży zamieszkałej na te-
renach bliskich geograficznie tym jed-
nostkom.

Sieć profesjonalnych MCK, po-

Lokalne instytucje udzielające 
wsparcia osobom młodym

Oficer Prasowy KPP w Brzozowie
 mł. asp. Joanna Baranowska

14 października brzozowscy 
policjanci odebrali zgłoszenie o zda-
rzeniu z udziałem autokaru wyciecz-
kowego, do jakiego doszło w miej-
scowości Grabownica Starzeńska, na 
drodze wojewódzkiej nr 835. Oficer 
dyżurny na miejsce natychmiast skie-
rował policjantów ruchu drogowego, 
którzy we wstępnej fazie akcji ratun-
kowej zabezpieczyli miejsce zdarze-
nia, wspólnie ze służbą medyczną, 
strażakami, udzielali pomocy osobom 
poszkodowanym oraz organizowali 
objazdy.

Ze wstępnych ustaleń policjan-
tów wynika, że autobus wycieczkowy 
jadący z wielkopolskiego Gostynia, 
w trakcie jazdy najprawdopodobniej 
uległ awarii, po czym zjechał na prze-
ciwległy pas ruchu, wjechał do przy-
drożnego rowu, a następnie uderzył  
w słup energetyczny. W zdarzeniu tym 
nie brały udziału inne pojazdy.

Autobusem podróżowało 45 
pasażerów oraz dwóch kierowców. 
W chwili zdarzenia pojazd prowadził 
64-latek. Funkcjonariusze ustalili, że 
obaj kierujący byli trzeźwi.  

W tym wypadku rannych zo-
stało 7 osób - cztery kobiety w wieku 
od 35 do 60 lat, dwoje nastolatków  
w wieku 13 i 16 lat oraz 50-letni kie-
rowca. Poszkodowani trafili na badania 
do szpitali w Brzozowie, Krośnie i Sa-
noku. Po udzielonej im pomocy, sześć 
osób opuściło szpital, na obserwacji 
pozostała jedna osoba. 

Osoby, które nie odniosły obra-
żeń, zostały przewiezione do budynku OSP w Grabownicy Starzeńskiej, a następnie do 
Leska. Na miejscu pracowali policjanci, grupa dochodzeniowo-śledcza prowadziła oglę-
dziny i zabezpieczyła ślady. Prowadzone w tej sprawie postępowanie pozwoli na dokładne 
wyjaśnienie przyczyn i okoliczności tego wypadku.

Ruch na drodze wojewódzkiej nr 835 przez kilka godzin był zablokowany. Policjan-
ci kierowali na objazdy. 

Wypadek autokaru w Grabownicy Starzeńskiej
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krywająca swoim działaniem teren całego 
kraju, ma za zadanie przeciwdziałać bez-
robociu, marginalizacji i wykluczeniu spo-
łecznemu młodzieży według standardów 
rozwiązywania tych problemów przyjętych 
w Unii Europejskiej.

Młodzieżowe Centra Kariery mają za 
zadanie przede wszystkim:
• prowadzić zajęcia indywidualne i grupowe 

z dziedziny szeroko pojętego poradnictwa 
zawodowego,

• udzielać indywidualnych i grupowych 
informacji o możliwościach kształcenia, 
szkolenia, zawodach oraz rynku pracy,

• przygotować młodzież do planowania ka-
riery zawodowej poprzez tworzenie wraz  
z klientem Indywidualnego Planu Działa-
nia,

• prowadzić działania zmierzające do wy-
kształcenia wśród młodzieży umiejętności 
i postaw niezbędnych do właściwego po-
ruszania się po rynku pracy,

• podnosić samoocenę młodzieży poprzez 
nauczanie jej technik autoprezentacji,

• przybliżać zagadnienia związane z przed-
siębiorczością i samozatrudnieniem oraz 
kreować postawę przedsiębiorczości,

• wykonywać badania zainteresowań  
i uzdolnień zawodowych z wykorzysta-
niem standardowych metod.

MCK posiada:
• Stały dostęp do Internetu 
• Profesjonalny sprzęt multimedialny
• Nowoczesne narzędzia diagnostyczne (te-
sty, kwestionariusze, gry, filmy edukacyjno-
-zawodowe, informatory o uczelniach wyż-
szych, czasopisma, ulotki).

Osoby zainteresowane takimi for-
mami pomocy mogą się kontaktować  
z pracownikami MCK OHP w Sanoku, 
38–500 Sanok, ul. Kościuszki 15 (I piętro),  
mck.sanok@ohp.pl, tel. 13 463 03 31 lub 
13 463 10 60. Ponadto działają również Od-
działy MCK w Dębicy, Jarosławiu, Stalowej 
Woli oraz Iwoniczu.
- Mobilne Centrum Informacji Zawodo-
wej w Krośnie

Zadaniem Mobilnych Centrów In-
formacji Zawodowej (MCIZ) jest przede 
wszystkim przełamywanie bariery dostę-
pu do informacji zawodowej i zapobiega-
nie wykluczeniu społecznemu młodzieży 
wchodzącej na rynek pracy. 

Mobilne Centra to 2 osobowe ze-
społy wyposażone w sprzęt komputero-
wy, urządzenia techniczne oraz bibliote-
ki. Przemieszczają się z gminy do gminy 
mikrobusami działając na rzecz osób 
zamieszkałych na terenach wiejskich  
i w małych gminach.

Podstawowe zadania stawiane 
przed MCIZ to:
• prowadzenie zajęć grupowych
• udzielanie porad indywidualnych
• prowadzenie działalności promocyjnej  

i informacyjnej dotyczącej realizowa-
nych zadań.

MCIZ oferują nowoczesna multi-
medialną informację o zawodach, szko-
łach zawodowych, jednostkach szko-
lących, kursach. Świadczą usługi dla 
młodzieży uczącej się oraz absolwentów 
w zależności od różnego rodzaju sytuacji 
i trudności w jakich się znajdują. Udzie-
lają porad w formie stacjonarnej i mo-
bilnej z dojazdem do zainteresowanych 
placówek. Współpracują z jednostkami 
administracji samorządowej, placówka-
mi oświatowymi, instytucjami pozarzą-
dowymi funkcjonującymi na lokalnym 
rynku pracy.

Najbliższa siedziba Mobilnego 
Centrum Informacji Zawodowej mieści się  
w Krośnie, ul. Lewakowskiego 7, tel. 13 
43 211 27, e – mail: mciz.krosno@ohp.pl
- Młodzieżowe Centrum Informa-
cji i Planowania Kariery Zawodowej  
w Krośnie 

Jest wyspecjalizowaną komór-
ką, która świadczy usługi z zakresu 
poradnictwa zawodowego i informacji 
zawodowej dla osób bezrobotnych, po-
szukujących pracy, a także pracujących 
zainteresowanych podniesieniem (uzu-

pełnieniem) lub zmianą kwalifikacji 
zawodowych, zagrożonych utratą za-
trudnienia, absolwentów szkół ponad-
podstawowych (osób pełnoletnich) oraz 
studentów. Swoje usługi kieruje również 
do grupy zagrożonej wykluczeniem spo-
łecznym, tj. osób niepełnosprawnych, 
podopiecznych ośrodków pomocy spo-
łecznej oraz innych osób, będących  
w trudnej sytuacji życiowej. Prowadzi 
również działania na rzecz pracodawców 
oraz ich pracowników, wspomagając  
w tym zakresie Powiatowe Urzędy Pracy.
Co oferują:
• spotkania z doradcą zawodowym 
• zajęcia grupowe
• badania zainteresowań i kompetencji 
zawodowych na odległość. 

Wszystkie usługi są bezpłatne  
i dostępne w formie stacjonarnej i on-li-
ne. Główna siedziba MCIiPKZ znajduje 
się w Rzeszowie, oddziały rozmieszczo-
ne są na terenie województwa w Prze-
myślu, Tarnobrzegu i Krośnie. Najbliżej 
nas jest placówka w Krośnie na ul. Le-
wakowskiego 27B, 38-400, tel. kom. 601 
475 651 tel. stacjonarny (13) 43 64 917.

Ciekawymi ofertami na rynku 
pracy służącymi motywowaniu aktyw-
ności zawodowej osób młodych na ryn-
ku pracy są badania przeprowadzane 
przez doradców zawodowych służących 
określeniu predyspozycji, zainteresowań  
i kompetencji osób młodych. Takim ba-
daniom służą różne testy i kwestionariu-
sze oraz rozmowy doradcze. Rozmowy 
doradcze i badania testowe pozwalają  
osobom młodym albo potwierdzić posia-
dane predyspozycje zawodowe (upewnić 
się w ich posiadaniu) albo uświadomić 
sobie (poznać) własne predyspozycje, 
a jeszcze innym odkryć prawdziwe zdol-
ności  talenty.  Dzięki temu łatwiej mło-
dym osobom podjąć decyzję dotyczącą 
ich dalszej przyszłości edukacyjnej bądź 
zawodowej, wyborze odpowiedniego 
zawodu lub miejsca pracy a także przy-
gotowaniu do lepszego radzenia sobie  
w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrud-
nienia. Pomoc może być świadczona  
w formie indywidualnego, bezpośred-
niego kontaktu doradcy zawodowego  
z osobą potrzebującą pomocy lub za po-
średnictwem łącza telefonicznego lub 
internetowego. Praktycznie w każdym  
z wymienionych wyżej punktów pomocy 
pracują specjaliści i doradcy zawodowi, 
którzy udzielają chętnym takiej pomocy  
w formie rozmowy doradczej czy bada-
nia kompetencji. Serdecznie zapraszamy 
do skorzystania z wybranej oferty.

Agnieszka Golonka – Doradca zawodowy 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie
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Dziennikarska Inicjatywa LicealistówDziennikarska Inicjatywa Licealistów
GŁOS z "KAZIMIERZA"GŁOS z "KAZIMIERZA"

I Liceum Ogólnokształcące w Brzo-
zowie szczyci się wieloma sportowymi wy-
darzeniami i sukcesami. Ta piękna tradycja 
trwa już od wielu lat, a radość i duma, którą 
dzieli się cała społeczność szkolna, poprze-
dzona jest rzetelną i solidną pracą nauczycie-
li wychowania fizycznego i uczniów naszej 
szkoły. 

W ostatnim czasie w szkolnej sekcji 
sportowej pojawiła się inicjatywa „Sporto-
wego Kazimierza”, która promuje sport jako 
taki - ten wielki - światowy i krajowy oraz ten 
nasz - szkolny, ukazujący zmagania i sukcesy 
sportowców z naszego liceum. O źródła, cele 
i założenia tego pomysłu postanowiliśmy za-
pytać jednego z nauczycieli wf-u - Panią pro-
fesor Magdalenę Kaczkowską.

Maria Rymarowicz: Pani Profesor, skąd 
wziął się pomysł i kto podjął się zadania 
stworzenia ,,Sportowego Kazimierza’’?
Magdalena Kaczkowska: Pomysł utworze-
nia sportowego Kazimierza zrodził się przy 
okazji dni otwartych w zeszłym roku szkol-
nym. Nauczyciele wf zauważyli mniejsze 
zainteresowanie sportem szkolnym wśród 

uczniów klas pierwszych, dlatego 
postanowili stworzyć stronę, która 
dotarłaby poprzez social media do 
szerszej grupy młodzieży - może nie 
tylko naszej szkoły, ale również szkół 
podstawowych.

M. R.: Jakie są plany na działanie 
strony?
M. K.: W planach sportowego Kazi-
mierza jest bieżące relacjonowanie 
wydarzeń sportu szkolnego, w któ-
rych bierzemy udział, ale również 
innych zagadnień i aspektów sportu 
np. wydarzeń sportowych polskich 
reprezentacji. Pomysł znalazł bardzo 
dobry odbiór wśród młodzieży, gdyż 
social media są bardzo popularne  
i powszechnie używane przez mło-
dzież. Łatwo też dotrzeć do szerokiego 
grona odbiorców kilkoma kliknięcia-
mi.

M. R.: Jak wyglądają przygotowa-
nia do wydarzeń sportowych w na-

szym Kaziku?
M. K.: Przygotowania do zawodów szkol-
nych odbywają się na zajęciach pozalek-
cyjnych już od połowy września. Tylko 
regularne treningi mogą przynieść zado-
walający efekt, więc cały kolejny rok pla-
nujemy systematyczne przygotowania do 
rywalizacji sportowej.

M. R.:  Jak ocenia Pani sportowe możli-
wości naszych uczniów?
M. K.: Nasi sportowcy są naprawdę do-
brzy. W poprzednim roku szkolnym odnie-
śli wiele sukcesów na szczeblu wojewódz-
kim w kilku dyscyplinach sportowych, 
zdobyli 2 srebrne i jeden brązowy medal. 
W rywalizacji sportowej województwa 
podkarpackiego szkoła zajęła 5 miejsce 
wśród szkół ponadpodstawowych, ustępu-
jąc miejsca tylko szkołom o dużych trady-
cjach sportowych.

M. R.: Proszę zdradzić nam jakieś cie-
kawostki, a propos sportu w Kazimie-
rzu?

Sportowy Kazimierz
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M. K.: W historii szkoły dwukrotnie 
zajmowaliśmy 2 miejsce w rywalizacji 
sportowej szkół średnich województwa 
podkarpackiego, ustępując tylko szkole 
sportowej z Rzeszowa (V LO). Drugą cie-
kawostką jest fakt, że od roku 2005 pro-
wadzona jest powiatowa punktacja rywa-
lizacji sportowej, a nasze liceum zawsze 
corocznie zajmuje miejsce 1. Ponadto od 
roku 2000, po reformie administracyjnej 
kraju, rywalizacja sportowa prowadzona 
jest w obecnej formie. Od tego czasu w 
grach zespołowych nasza szkoła wielo-
krotnie docierała do finału wojewódzkie-
go, a w roku szkolnym 2021-2022 zdobyła 
medal - srebro piłkarek ręcznych.

M. R.: Bardzo dziękuję za rozmowę. Wierzymy, że „Sportowy Kazimierz” będzie sku-
tecznie przypominał nam o idei, że sport to zdrowie i stale przekazywał  informacje  
o kolejnych, pięknych sukcesach naszych sportowców - i tego życzymy im z całego ser-
ca! Jednocześnie zapewniamy o oddanej i najwierniejszej strefie kibica!

Miesiące nauki szkolnej biegną 
jeden po drugim i o ile uczniowie klas 
niższych cieszą się na ten bieg czasu, 
bo przecież tak już jest, że od pierwsze-
go września odliczają dni do wakacji,  
o tyle uczniowie klasy maturalnej z nieco 
innymi emocjami zrywają kolejne kartki  
z kalendarza, bo w perspektywie przed 
nimi majowy EGZAMIN DOJRZAŁO-
ŚCI.

Ten rocznik maturalny będzie 
wyjątkowy, bo uczniowie po raz pierw-
szy zmierzą się z egzaminem w nowym 
kształcie. Największe zmiany czekają ich 
na egzaminie z języka polskiego - o czym 
mogli się już przekonać na pierwszym eg-
zaminie próbnym i właśnie ta część rodzi 
najwięcej pytań i obaw. Nasza redakcja 
postanowiła zasięgnąć opinii i rozwiać 
swoje wątpliwości w rozmowie z jedną 
z polonistek z naszej szkoły - panią Anną 
Futymą.

Redakcja: Pani profesor, proszę nam 
powiedzieć, co zmieni się w kształcie no-
wej matury, jak ona będzie wyglądać. 
Anna Futyma: Matura 2023 rzeczywiście 
budzi wiele emocji ze względu na nową 
formułę, szczególnie jeżeli idzie o egzamin 

z języka polskiego. W tym roku ucznio-
wie będą pracowali z dwoma arkuszami. 
Najprościej rzecz ujmując - pierwszy jest 
podzielony na dwie części: test „Język 
polski w użyciu”, który nieco przypomina 
dotychczasową pracę z tekstami teoretycz-
nymi oraz „Test historyczno-literacki”, 
który sprawdzi wiedzę z zakresu historii 
literatury oraz znajomość lektur obowiąz-
kowych. Nowością jest Notatka Syntetyzu-
jąca, która zastąpiła streszczenie. Drugi 
arkusz to wypracowanie - wypowiedź ar-
gumentacyjna, która powinna odnosić się 
do lektur obowiązkowych, odwoływać do 
kontekstów i w tym roku szkolnym musi 
zawierać minimum 300 słów. Egzamin 
pisemny potrwa 240 minut. Wracają do 
nas również matury ustne - uczeń otrzy-
ma dwa pytania, z czego jedno z puli py-

tań jawnych - opublikowanych na stronie 
CKE od września 2021, a drugie niejaw-
ne, które uczeń wylosuje w zestawie egza-
minacyjnym.

Redakcja: Krążą opinie, że matura bę-
dzie bardzo trudna. Czego należy się 
obawiać?
Anna Futyma: Matura, jak każdy egza-
min, wymaga należytych przygotowań  
i na pewno nie można przystąpić do niej 
„z marszu”. Trudno też liczyć na łut szczę-
ścia, bo w nowej formule w arkuszach 
będą dominowały pytania otwarte, więc 
nie warto się nastawiać na tzw. „strzela-
nie”.  Czy matura będzie trudna? Egza-
min na pewno sprawdzi znajomość lektur 
i podstawową wiedzę z historii literatury. 
Trzeba zatem mądrze zaplanować rzetelne 
powtórki z tzw. „epok” i dzieł literackich. 
Jeśli uczniowie uczciwie czytali lektury, to 
nie będzie problemu, by wrócić do boha-
terów, wątków i motywów oraz odwołać 
się do nich w wypowiedziach ustnych, czy 
pisemnych. Jeżeli jednak ktoś zaniedbał 
swoje uczniowskie obowiązki i niezbyt so-
lidnie się do nich przykładał, to już teraz 
powinien podjąć odpowiednie działania. 
Bo chciałam podkreślić, że czwarta - ma-
turalna klasa - to nie czas na panikę, ale 
czas na wytężoną pracę. Na szczęście 
mamy jeszcze przed sobą kilka miesięcy 
nauki, które warto sumiennie przepraco-
wać: podzielić materiał do powtórek, czy 

W perspektywie - Matura!
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utrwaleń i uczciwie, nie szukając dla 
siebie zbyt łatwych usprawiedliwień na 
taryfę ulgową, wrócić do treści i nota-
tek z poprzednich lat nauki. Myślę, że 
trzeba zasadę, iż „Czas działa na naszą 
niekorzyść”, przekuć na przekonanie, 
że „Czas należy do nas i my nim zarzą-
dzamy - na naszą korzyść”. Warto sta-
wiać sobie małe, ale realne do wykona-
nia, wyzwania/zadania na każdy dzień: 
powtórka z jednej lektury lub świato-
pogląd i hasła jednej epoki, albo jeden 
motyw literacki - gruntownie powtórzyć 
i „odhaczyć” w notatniku. Efektywność 
pracy zmotywuje do działania i na pew-
no Was uspokoi.

Redakcja: Notatki z lekcji, lektur, re-
petytoria, multimedia - z czego warto 
korzystać podczas przygotowań?
Anna Futyma: Ostatnio pojawiło się 
wiele publikacji z wyczekiwanymi, 
przykładowymi arkuszami i zadaniami 
maturalnymi. Warto do nich sięgnąć 

i oswoić się z różnymi typami zadań  
i poleceń, ale nie jest to zupełne novum, 
bo tego rodzaju ćwiczenia wykonujemy 
również na lekcjach, np. w formie kart 
pracy. Takie też znajdują się w naszych 
podręcznikach. Jeśli idzie o powtórki, to 
uczniowie korzystają z różnych źródeł, 
obecnie jest ich mnóstwo - maturzyści 
bardzo chętnie sięgają do Internetu, 
gdzie krąży wiele filmików edukacyj-
nych, opracowań, prezentacji. Myślę, 
że dobrą bazą są solidne notatki z lek-
cji, ale jeśli ktoś chce jeszcze skorzystać  
z innego kompendium, to jak najbardziej 
może wybrać tę formę, która najlepiej do 
niego przemawia. Warto jednak upewnić 
się, że korzystamy z rzetelnego źródła. 
Pamiętajcie przede wszystkim, że my - 
nauczyciele jesteśmy w szkole po to, by 
Wam pomóc i zawsze chętnie służymy 
radą i wparciem. Zawsze więc możecie 
podejść, zapytać i rozwiać wątpliwości 
- tym bardziej, że spotykamy się na lek-
cjach niemal każdego dnia. Prowadzimy 

również różnego typu „kółka”, czy zajęcia 
dodatkowe, poświęcone właśnie przygotowa-
niom i powtórkom do egzaminu maturalnego, 
warto zatem skorzystać z tej nauczycielskiej 
inicjatywy i oferty.

Redakcja: W jaki sposób maturzyści po-
winni szukać motywacji do ciężkiej pracy 
przed egzaminem?
Anna Futyma: Młodość to czas niesamo-
witego rozwoju i największych - prawie nie-
ograniczonych  możliwości. Wykorzystajcie 
go dobrze, nie stawiając sobie barier, nie 
pomniejszając swoich szans przez niską fre-
kwencję na lekcjach, czy przez zaniedbanie 
obowiązków. Nie rezygnujcie ze stawiania so-
bie wymagań. Pozwólcie sobie odkrywać, na 
jak wiele Was stać i ucieszcie się tym - to Was 
najlepiej zmotywuje, napędzi, nakręci do dal-
szej pracy, a kiedy zakwitną kasztany - pięknie 
zaowocuje. Powodzenia!
Redakcja: Bardzo dziękujemy za rozmo-
wę.

Redakcja „Głosu z Kazimierza”

32 wykonawców, 15 w kate-
gorii solista-duet oraz 17 w kategorii 
zespoły, wzięło udział w I Podkarpac-
kim Festiwalu Muzyki Chrześcijań-
skiej Osób Niepełnosprawnych Totus 
Tuus, zorganizowanym 7 październi-
ka w Haczowie przez tamtejsze Pol-
skie Stowarzyszenie na rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną  
i Warsztaty Terapii Zajęciowej. Patro-
nat Honorowy sprawował Wójt Gminy 
Haczów, Stanisław Jakiel, zaś wsparcia 
udzielili między innymi: Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych, Wojewódzki Dom Kultu-
ry w Rzeszowie, Podkarpacki Urząd 
Marszałkowski, Starostwo Powiatowe  
w Brzozowie, duchowni, parlamenta-
rzyści, a także firmy prywatne.

- Bardzo chcieliśmy mieć własną 
imprezę cykliczną, promującą nie tylko 

nasz warsztat, nie tylko Polskie Stowarzy-
szenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną, ale też piękną gminę Haczów. 
Marzyliśmy o tym i pomysł o organizacji 
takiego festiwalu kiełkował, powstawał  
w naszych głowach od dawna, dokładnie od 
wielu miesięcy – powiedział Paweł Boro-
wicz – Kierownik Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej w Haczowie. Decyzja o dacie reali-
zacji planów związanych z I Podkarpackim 
Festiwalem Muzyki Chrześcijańskiej Osób 
Niepełnosprawnych Totus Tuus zapadła 
w lipcu tego roku. Kierownictwo haczow-
skich WTZ-ów zaczęło wówczas rozsyłać 
zaproszenia oraz informacje o możliwości 
wzięcia udziału w konkursie uczestników 
WTZ-ów i Domów Pomocy Społecznej  
z województwa podkarpackiego. Rywaliza-
cję na scenie poprzedziła preselekcja, zatem 
od lipca temat festiwalu podjęto w sposób 
zdecydowany i dynamiczny. Inicjatywę 

niemal natychmiast wsparł Wojewódz-
ki Dom Kultury w Rzeszowie. – Nasza 
placówka już od lat pełni funkcję promu-
jącą dla środowisk Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej  
i w ogóle tego typu placówek. Dostrze-
gamy potrzebę prezentowania twórczo-
ści artystycznej, oczywiście nie tylko 
muzycznej, ale również malarskiej, rzeź-
biarskiej, rękodzielniczej. Realizujemy też 
swój festiwal zatytułowany „Razem Pięk-
niej”, staramy się inspirować, zachęcać 
do współpracy wiele innych ośrodków.  
W zasadzie kontynuujemy współpracę  
z haczowskim WTZ-em, ponieważ wcze-
śniej promowaliśmy i prezentowaliśmy ob-
razy nieżyjącego już malarza, Grzegorza 
Sienkiewicza – oświadczył Damian Drąg  
– Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultu-
ry w Rzeszowie.

Tego typu festiwal, jego skala 

Muzyczne talenty osób niepełnosprawnych
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obecnie wojewódzka, a w przyszłości być 
może ogólnopolska, stanie się prawdopo-
dobnie kolejną wizytówką Haczowa, propa-
gującą, rozpowszechniającą, czy lansującą 
wartościowe inicjatywy podejmowane w 
gminie. – Takie imprezy na pewno infor-
mują społeczeństwo spoza naszego terenu o 
istnieniu takiej miejscowości, takiej gminy, 
jak Haczów i warsztatów tam funkcjonują-
cych. WTZ w Haczowie zawsze wyróżniały 
się swoją aktywnością, sprawnością orga-
nizacyjną, lecz ostatnio kierownik Paweł 
Borowicz udowodnił, że można działać z 
jeszcze większym rozmachem – podkreślił 
Stanisław Jakiel – Wójt Gminy Haczów, 
sprawujący patronat honorowy nad festiwa-
lem. Wśród uczestników byli wykonawcy, 
którzy mieli już na swoim koncie występy 
na różnego rodzaju festiwalach, koncertach, 
czy patriotycznych uroczystościach, a także  
należący od pewnego czasu do wspólnot ka-
tolickich. – Należałam do Odnowy w Duchu 
Świętym, gdzie śpiewaliśmy różne pieśni, 
nabierając wokalnego doświadczenia. Gro-
madzili się tam ludzie wierzący mocną wia-
rą, jak mawiał Kardynał Wyszyński – zazna-
czyła Ewa Mańkowska – uczestniczka WTZ  
w Różance koło Strzyżowa, która zaśpiewała  
w Haczowie pieśń pod tytułem „Dobra Mat-
ko i Królowo z Jasnej Góry”. – Tak się skła-
da, że około trzy tygodnie temu wróciłam do 
pracy po urlopie macierzyńskim i natych-
miast przekonałam się, że na naszą Ewę 
zawsze można liczyć. Wiedząc o festiwalu 
od razu powzięłyśmy decyzję o udziale, wy-
brałyśmy pieśń, rozpoczynając krótkie, ale 
intensywne i liczne próby przygotowujące 
do występu – poinformowała Urszula Dry-
gaś – Terapeutka w WTZ w Różance koło 
Strzyżowa.

Tematem przewodnim I Pod-
karpackiego Festiwalu Muzyki Chrze-
ścijańskiej Osób Niepełnosprawnych  

w Haczowie był cytat z modlitwy Totus 
Tuus (Cały Twój), którym często posłu-
giwał  się papież Jan Paweł II. – Pamię-
tajmy o tym, że papież to nie tylko nasz 
rodak, ale też osoba bardzo związana 
turystycznie i duchowo z naszymi terena-
mi, jak i z działalnością artystyczną, czy 
kulturalną. Sam dużo tworzył, podkre-
ślając potrzebę, konieczność realizacji 
wydarzeń kulturalnych, udzielania się  
w działalności artystycznej, łączenia 

kultury z dziedzictwem chrześcijańskim. 
Warto przytoczyć jego słowa, że człowie-
ka powinno się oceniać nie po tym kim jest, 
nie po tym co posiada, ale po tym czym 
dzieli się z innymi. A dzisiaj do Haczowa 
przybyło mnóstwo osób utalentowanych, 
które pomimo pewnego stresu, trudności 
życiowych, zdrowotnych podzieliły się  
z innymi swoimi umiejętnościami, talen-
tami czy emocjami – stwierdził Damian 
Drąg - Dyrektor Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Rzeszowie. Mówi się rów-
nież, że muzyka łagodzi obyczaje, ale 
nie tylko. Ponieważ jednocześnie rozwi-
ja pasję, wpływa pozytywnie na nastrój, 
pozwala się skupić, kontemplować, roz-
myślać, jednocześnie pełniąc funkcję 
rozrywkową. Czasami jest po prostu 
sposobem na życie, jak również sprzy-
ja międzyludzkiej integracji. – Festiwal 
traktujemy ponadto jako urozmaiconą 

formę rehabilitacji społecznej i zawodo-
wej, a poza tym jako manifest życia osób 
niepełnosprawnych, mających prawo do 
emocji na wysokim poziomie, do wyra-
żania się na scenie, no i oczywiście do 
wspomnianej już integracji – wyjaśnił 
Kierownik Borowicz. 

W Warsztatach Terapii Zajęcio-
wej w Haczowie na co dzień prowadzo-
ne są zajęcia z zakresu muzykoterapii, 
na których przykładowo uczestnicy 
przygotowują się do występów podczas 
okolicznościowych spotkań, uroczysto-
ści patriotycznych, czy też świąt. – I tak 
na Wielkanoc nasi podopieczni zajęli 
się oprawą muzyczną drogi krzyżowej,  
w której uczestniczyli ludzie z całego Ha-
czowa. Osoby niepełnosprawne bardzo 
lubią zajęcia z zakresu muzykoterapii  
i bardzo chętnie w nich uczestniczą – za-
pewnił Paweł Borowicz. Niepełnospraw-
ni korzystają w Haczowie z zabiegów 
rehabilitacyjnych, z pomocy asystenta.  
W Warsztatach Terapii Zajęciowej funk-
cjonują pracownie wiodące, których 
obecnie jest 8: poligraficzno-multime-
dialna, wikliniarska, ogólnotechniczna, 
stolarska, ceramiczna, rękodzieła arty-
stycznego, gospodarstwa domowego, 
plastyczna. – Rozwijamy talenty, zainte-
resowania podopiecznych i mam nadzie-
ję, że jesteśmy dla nich drugim domem – 
powiedział Paweł Borowicz. Niedawno, 
dzięki wsparciu finansowemu ze strony 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych rozbudowano 
budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Haczowie. – Obiekt nie był w jakimś 
bardzo złym stanie, lecz na niektóre pra-
cownie brakowało po prostu miejsca. 
Inwestycja w rozbudowę umożliwiła 
utworzenie i prowadzenie wszystkich 
możliwych pracowni w pomieszczeniach 
dużych, przestrzennych i z odpowiednim 
nasłonecznieniem – przedstawił efekt 
prac remontowych Stanisław Jakiel  
– Wójt Gminy Haczów. 

I Podkarpacki Festiwal Muzyki 
Chrześcijańskiej Osób Niepełnospraw-
nych Totus Tuus zebrał jak najlepsze 
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recenzje, zgromadził wielu uczestni-
ków zarówno na scenie, jak i na wi-
downi, zaś przed organizatorami ko-
lejne, niezwykle ambitne wyzwania. 
Tyczące mianowicie zasięgu imprezy 
oraz jej cykliczności. Pomysłodawca 
chciałby, aby na festiwal przejeżdża-
li uczestnicy z całej Polski i odby-
wał się corocznie w miesiącach let-
nich. – Tegoroczne zainteresowanie, 
które przerosło nasze oczekiwania, 
po prostu zobowiązuje do spotkań 
cyklicznych, corocznych. Chcie-
libyśmy festiwal przeprowadzać  
w czerwcu lub lipcu, kiedy jest cie-
pło, słonecznie, codzienności towa-
rzyszy radosny, wakacyjny nastrój. 
W przyszłości natomiast marzymy  
o ogólnopolskiej imprezie, ażeby 
Haczów i nasz festiwal kojarzył cały 
kraj. To naprawdę możliwe, dążymy 
do tego – zdradził plany Paweł Boro-
wicz. Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Haczowie zawsze mogą liczyć na 
wsparcie ze strony Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Rzeszowie. – Bar-
dzo nam zależy, żeby festiwal cieszył 
się zasłużonym prestiżem, no i rzecz 
jasna, żeby miał swoją kontynuację. 
Nie zapominajmy też, że zwycięzcy 
mogą zostać wytypowani na duży 
festiwal, od wielu lat organizowany 
przez Annę Dymną w Krakowie – 
podkreślił Damian Drąg.

Na zakończenie podkreślmy, 
że w kategorii soliści-duety zwy-

ciężyła Patrycja Kasperkiewicz  
z Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Białobrzegach koło Łańcuta, wy-
konując utwór pod tytułem „Maryjo 
śliczna Pani”, zaś wśród zespołów 
najlepszy okazał się WTZ z Bo-
browej koło Dębicy za prezentację 
pieśni zatytułowanej „Nasz Bóg 
jest wielki”. Uczestnicy otrzymali 
nagrody, statuetki, dyplomy, paczki  
z prezentami, ponieważ wszy-
scy zgodnie twierdzili, że sam 
udział w festiwalu należy uho-
norować, docenić i nagrodzić 
właśnie. – Takie festiwale są na-
prawdę niezwykle wartościowe  
i potrzebne. Przekazują bardzo waż-
ne, głębokie treści, budują wiarę  
w uczestnikach wkładających  
w przygotowanie ciężką pracę, ol-
brzymie zaangażowanie. Artyści 
żyją swoim występem – uzasadni-
ła  Urszula Drygaś – Terapeutka  
w WTZ w Różance koło Strzyżowa. 
– Na takich imprezach nie czujemy 
się ludźmi niepełnosprawnymi – za-
akcentowała z kolei Ewa Mańkow-
ska – uczestniczka WTZ w Różance 
koło Strzyżowa. Artyści z powia-
tu brzozowskiego reprezentowali 
Warsztaty Terapii Zajęciowej z Ha-
czowa oraz Starej Wsi, a także Dom 
Pomocy Społecznej w Brzozowie.

Jednym z wręczających na-
grody był Zdzisław Szmyd – Starosta 
Brzozowski. – Wszyscy prezentowa-

li się znakomicie, udowodnili, że są ludźmi utalento-
wanymi, realizują własne pasje, tkwi w nich wielki 
potencjał, wykorzystywany właśnie między innymi 
na muzycznej scenie. Dzisiejsze wydarzenie porów-
nuję do pleneru plastycznego, na którym jakiś czas 
temu osoby niepełnosprawne wykonywały swoje pra-
ce. Uczestnicy realizowali tam marzenia, odsłaniali 
własne wnętrze, imponowali oglądającym, swoją in-
terpretacją rzeczywistości inspirowali do myślenia. 
Etap wokalny, muzyczny umożliwił niepełnospraw-
nym eksponowanie innych możliwości. Jak się oka-
zało artyści wykorzystali swoją szansę w sposób 
bardzo skuteczny, śpiewając na wysokim poziomie  
i potwierdzając muzyczne predyspozycje. Uważam 
zatem I Podkarpacki Festiwal Muzyki Chrześcijań-
skiej Osób Niepełnosprawnych Totus Tuus za impre-
zę potrzebną, owocną, a za tę inwestycję w ludzki po-
tencjał Kierownikowi Pawłowi Borowiczowi bardzo 
dziękuję – podsumował Starosta Zdzisław Szmyd.

Sebastian Czech

13 października w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wycho-
wawczym w Brzozowie odbyła się uroczysta akademia z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość uświetnili swoją obec-
nością Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd, Proboszcz Parafii  
w Brzozowie ks. Prałat Franciszek Goch, Dyrektor DPS dla Dzie-
ci siostra Edyta Wojtowicz, ksiądz Stanisław Masłyk oraz Prze-
wodnicząca Rady Rodziców Dorota Mikrut.

W części oficjalnej głos zabrała Dyrektor SOSW w Brzo-
zowie Barbara Kozak, która wszystkim pracownikom ośrod-
ka złożyła najserdeczniejsze życzenia, dziękując jednocześnie 
za trud i zaangażowanie  
w pracę z uczniami i wycho-
wankami o szczególnych po-
trzebach edukacyjnych.

W części artystycznej 
wystąpili uczniowie przed-
stawiając montaż słowno – 
muzyczny, układy taneczne 
oraz składając wszystkim 
piękne życzenia. Część ar-
tystyczna powstała pod kie-
runkiem nauczycieli Doroty 
Stachowicz oraz Elżbiety 
Nowak.

Dzień Edukacji Narodowej w SOSW w Brzozowie

Pani Dyrektor wręczyła również 
Nagrody Dyrektora wyróżnionym na-
uczycielom. Wyrazy wdzięczności oraz 
życzenia przekazali zebranym zaprosze-
ni goście, Starosta Zdzisław Szmyd oraz 
ks. Proboszcz Franciszek Goch.

Paweł  Czekański,  
fot. Arch. SOSW w Brzozowie
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„Świadectwo wiary sługi Bożej Pauliny Jaricot do 
dziś pobudza wiernych, by starali się lepiej poznawać 

i kochać Chrystusa, niestrudzenie włączając się  
w dzieło nowej ewangelizacji” (Benedykt XVI)

Niebo nachyliło swe ucho, by wsłuchać 
się w żarliwe prośby pielgrzymują-

cych do Przysietnicy 1 października 2022 
roku tych, dla których modlitwa różańco-
wa jest antidotum na wszelkie bolączki 
tego świata. Wierzyć to bowiem popatrzeć 
na rzeczywistość trochę inaczej i z odwa-
gą podejmować działania często wykra-
czające poza nasze możliwości.

Dzień zapowiadał się deszczo-
wo, a mimo to już od rana w kierunku 
naszej świątyni podążały liczne grupy 
pielgrzymów. Na ich twarzach malowa-
ła się radość i duma z przynależności do 
wspólnoty różańcowej oraz pragnienie za-
wierzenia Matce Bożej wszelkich spraw 
w pierwszą sobotę miesiąca. Tegoroczna 
pielgrzymka przypadła w 190 rocznicę 
ustanowienia przez Papieża Grzegorza 
XVI Żywego Różańca listem apostolskim 
Benedicentes Domino z dnia 27 stycznia 
1832 roku. Ponadto 22 maja bieżącego 
roku miała miejsce beatyfikacja Pauliny 
Jaricot - niezwykłej kobiety, która całe 
swe życie poświęciła rozkrzewianiu wiary 
na świecie i stała się założycielką jednego  
z największych dzieł misyjnych w Ko-
ściele - Żywego Różańca. Papież Jan Pa-
weł II nazwał różaniec skarbem Kościoła 
i zachęcał do jego odkrywania w kontek-
ście Pisma Świętego i codziennego życia.

Czcicieli Matki Bożej Różańcowej 
na antenie Radia Fara na doroczną piel-
grzymkę zaprosił diecezjalny modera-
tor Róż Różańcowych Ksiądz Prałat Jan 
Smoła - proboszcz parafii pw. Świętego 
Marcina w Przysietnicy. Na zaprosze-
nie odpowiedziało ponad cztery tysiące 
wiernych z różnych zakątków archidie-

cezji. Nie zabrakło zgromadzeń zakon-
nych oraz wielu kapłanów. W uroczysto-
ściach wzięli udział także przedstawiciele 
władz samorządowych: Zdzisław Szmyd 
– Starosta Brzozowski, Szymon Stapiński  
– Burmistrz Brzozowa, Marek Wacek  
i Stanisław Szarek - Radni Rady Powiatu 
w Brzozowie i Grzegorz Pietryka – Radny 
Rady Miejskiej w Brzozowie. Na uroczy-
stość przybyli również posłowie: Bogdan 
Rzońca - Poseł do Parlamentu Europej-
skiego i Adam Śnieżek - Poseł na Sejm 
RP.

Hasłem tegorocznej pielgrzym-
ki stały się słowa: „Wspólnoty Żywego 
Różańca lekarstwem na czas wielkiego 
niepokoju, strapienia i rodzących się prze-
ciwności”. Modlitewne spotkanie rozpo-
częło się zawiązaniem wspólnoty, a na-
stępnie nabożeństwem, które poprzedziła 
procesja z poświęconymi przez Księdza 
Biskupa Krzysztofa Chudzio obraza-
mi błogosławionej Pauliny. Rozważania 
składały się z siedmiu etapów: rodzina, 
nawrócenie, misje, początek Żywego 
Różańca, rozwój Żywego Różańca, for-
macja członków oraz praca i krzyż. Rów-
nocześnie podejmowana była modlitwa 
wspólnotowa w intencji rodzin, o prze-
mianę serc, w intencji misji, dziękczyn-
na za Żywy Różaniec, błagalna o nowe 
Róże Różańcowe, o rozwój duchowy oraz  
o siłę do niesienia krzyża. Uroczystość 
uświetnił występ utalentowanego artysty 
ze Lwowa oraz chóru parafialnego pod 
kierownictwem pana organisty. W wy-
głoszonej konferencji ksiądz Proboszcz 
przypomniał historię powstawania róż,  
a także doniosłą rolę błogosławionej Pau-
liny dla rozwoju tego dzieła, które jest  
w naszej ojczyźnie ciągle żywe.  Kulmi-
nacyjny moment sobotniego wydarzenia 
w naszej parafii stanowiła Eucharystia, 
której przewodniczył Ksiądz Arcybiskup 
Adam Szal – Metropolita Przemyski. 
Słowo Boże wygłosił Arcybiskup senior 
Józef Michalik, który odniósł się do hasła 
tegorocznej pielgrzymki i poszukiwania 
lekarstwa na zagrożenia duchowości, lęki 

Archidiecezjalna Pielgrzymka 
Róż Różańcowych w PrzysietnicyRóż Różańcowych w Przysietnicy
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i niepokoje naszych czasów. Rodzące się 
trudności życiowe wymagają od nas po-
stawy odważnego opowiedzenia się za 
Chrystusem jako Panem dziejów i u Nie-
go trzeba szukać ratunku i odpowiedzi na 
najtrudniejsze sytuacje. Wzorem dla nas 
niech będzie Maryja, która zaufała całko-
wicie Bogu. Na dowód tego przywołana 
została scena w Kanie Galilejskiej i padły 
znaczące słowa - tak jak Bóg potrzebował 
Maryi, tak potrzebuje każdego z nas. Gdy 
mówimy, że czasy są trudne, pomyślmy, 
że nigdy nie było łatwo. Na trudne cza-
sy mamy niezwykłych ludzi. Ksiądz Ar-
cybiskup zachęcał, by w nas obudziła się 
niezwykłość i byśmy starali się w obliczu 
trudności dostrzegać obecność Pana 
Boga w życiu, dążyli do zbawienia  
i spotkali się z Panem po skończeniu 
ziemskiej wędrówki. W homilii po-
jawiła się również troska o rodzinę, 
o katolickie wychowanie dzieci oraz 
czynne uczestnictwo w Kościele, 
tak mocno atakowanym w ostatnich 
czasach. Gdy jesteśmy zjednoczeni 
z Maryją, szatan ucieka, ale miej-
my tego świadomość, że zło moż-
na zwalczać poprzez modlitwę. Na 
zakończenie ksiądz Arcybiskup Mi-
chalik postawił pytanie - Jak przyj-
mujemy miłość Pana Boga, czy po-

trafimy właściwie wykorzystać Jego dary 
i czy umiemy z Nim współpracować? 
Zachęcił także, by mniej narzekać, a wię-
cej się modlić, szczególnie za cierpiących  
i żyjących w kłamstwie, za przeżywają-
cych trudności.

Podczas uroczystej mszy świętej 
Sztandar Róż Żywego Różańca otrzy-
mała parafia w Haczowie, gdzie za rok 
będziemy pielgrzymować, a obraz błogo-
sławionej Pauliny  przekazano dla Sank-
tuarium Pocieszenia w Jodłówce. W na-
szej świątyni pozostała Złota Róża i obraz 
założycielki Róż Żywego Różańca - bło-
gosławionej Pauliny Jaricot. Niech będą 
zachętą do podejmowania nieustannej 
modlitwy różańcowej.

Wspólnota parafialna z entuzjazmem 
zaangażowała się w przygotowanie tego 
doniosłego wydarzenia religijnego. Koor-
dynatorem wielu działań był Marek Wacek, 
we współpracy z sołtysem Krzysztofem Zu-
blem. Nie zabrakło ciepłych posiłków przy-
gotowanych przez Koło Gospodyń Wiej-
skich, smakowitych słodkości upieczonych 
przez parafian, opieki medycznej i służb 
mundurowych, punktu informacyjnego oraz 
serdecznych gestów i życzliwości.  

Ksiądz Proboszcz serdecznie podzię-
kował wszystkim  za ogromne zaangażowa-
nie: Dziękujemy Panu Burmistrzowi Brzozo-
wa, Panu Staroście Brzozowskiemu, Policji, 
Służbie Zdrowia, Pielęgniarkom, Strażakom, 

Brzozowskiemu Domowi Kul-
tury, Władzom Samorządo-
wym za wsparcie w organiza-
cji i pomoc. Dziękujemy także 
Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Nr 1 Wiesławowi Pałce, Panu 
Sołtysowi oraz Panu Marko-
wi Wackowi za kierowanie 
wszystkimi pracami. Panu 
Władysławowi wraz z małżon-
ką i Zbigniewowi Buczkowi za 
prace wykonane przy kościele 
i wokół niego, Kołu Gospo-
dyń Wiejskich, Parafialnemu 
Oddziałowi Akcji Katolickiej, 
Grupie Modlitewnej, gospody-

niom naszych rodzin, pracownikom 
kuchni w szkole za podjęcie całego 
ciężaru kulinarnego. Wszystkim na-
szym Parafianom za ogrom wykona-
nych prac i ofiary składane na ten cel. 
Panu Jackowi Dąbrowskiemu, Panu 
organiście, chórowi, fotografom, 
służbie liturgicznej, oazie i wszyst-

kim ludziom dobrej woli, których nie 
sposób wymienić z imienia i nazwi-
ska. Ponadto pragniemy podziękować 
mieszkańcom, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do organizacji 
pielgrzymki. Dziękujemy, że wspiera-
liście Nas Kapłanów. Dziękujemy za 
słowa wsparcia, za każdy miły gest, za 
wskazówki, podpowiedzi i cenne rady, 
za udostępnienie własnych pojazdów 
do transportu. Mówimy Staropolskie 
Bóg Zapłać! 
 Podjęta troska o kościół, o właściwe 
przyjęcie pielgrzymów to świadectwo 
miłości wobec Boga i bliźniego.

Zofia Dąbrowska, fot. Marta Szczepek



NOWE WARSZTATYNOWE WARSZTATY

Nowe warsztaty szkolne w Zespole Szkół 
Budowlanych w Brzozowie oddane do 

użytku 2 miliony 630 tysięcy złotych koszto-
wała budowa nowych warsztatów w Zespole 
Szkół Budowlanych w Brzozowie, z czego do-
finansowanie z rządowego funduszu inwestycji 
lokalnych wyniosło milion złotych, zaś pozo-
stała część kwoty pochodziła z budżetu powiatu 
brzozowskiego. Odsłonięcia okolicznościowej 
tablicy, upamiętniającej powstanie warsztatów, 
dokonali Agnieszka Janocha, zastępca dyrekto-
ra ds. kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 
Budowlanych, Ryszard Błaż, absolwent, a na-
stępnie wieloletni nauczyciel w budowlance oraz 
Zdzisław Szmyd, starosta brzozowski. 

Obiekt poświęcił arcybiskup, metro-
polita przemyski Adam Szal, który przewod-
niczył również mszy świętej w brzozowskiej 
bazylice mniejszej, stanowiącej część uroczy-
stości inaugurujących zajęcia w nowym kom-
pleksie, zorganizowanych 27 października 
br. Prace przy realizacji tej niezwykle istotnej  
i potrzebnej oświatowej inwestycji, włącznie  
z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz 
postępowaniem przetargowym, trwały niecałe  
3 lata. - Możemy śmiało stwierdzić, że to dzień 
przełomowy dla Zespołu Szkół Budowlanych  
w kontekście kształcenia praktycznego. Prace 
przy budowie warsztatów postępowały bardzo 
szybko, sprawnie, dzięki czemu już dzisiaj mo-
żemy wprowadzać się do nowego budynku. Do-
skonale wyposażonego dodajmy – powiedziała 
Agnieszka Janocha – Zastępca Dyrektora ds. 
Kształcenia Zawodowego w ZSB w Brzozo-
wie. Istotnie znajduje się tam 7 pracowni do 
zajęć praktycznych w zawodach budowlanych,  
2 pracownie do zajęć teoretycznych oraz w pełni 

wyposażona pracownia kompu-
terowa z 19 stanowiskami kom-
puterowymi. Ponadto uczniowie 
skorzystają z 4 stanowisk la-
boratoryjnych. W nowo odda-
nym budynku kształcić się będą 
uczniowie na kierunkach: technik 
budownictwa, technik urządzeń 
systemów energetyki odnawial-
nej, technik drogownictwa, tech-
nik geodeta, technik architektury 
krajobrazu, technik informatyk, 
technik programista. Przewidzia-
no tam również zajęcia praktycz-
ne dla uczniów branżowej szkoły 

oddane do użytkuoddane do użytku



taty w Zespole Szkół Budowlanych  
w Brzozowie zapewnią uczniom stan-
dard praktycznej edukacji na takim 
poziomie, że nie będą mieli żadnych 
problemów ze znalezieniem pracy  
w przyszłości. A sprawi to ich przy-
gotowanie zawodowe, zapewniające 
wysokie umiejętności – stwierdził 
Stanisław Fundakowski – Podkar-
packi Wicekurator Oświaty. 

Branża budowlana od wielu lat 
należy do najbardziej atrakcyjnych na 

I stopnia na kierunku mon-
ter zabudowy i robót wy-
kończeniowych w budow-
nictwie. 

A wyposażenie no-
wego budynku kosztowa-
ło dokładnie 210 tysięcy 
złotych, natomiast do tej 
pory na zajęcia praktycz-
ne uczniowie budowlanki 
uczęszczali do budynku 
warsztatów usytuowanych 

na terenie Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych w Brzozowie. – Warsztaty, z których 
dotychczas korzystaliśmy wybudowano  
w roku 1961. Ewidentnie wymagały moder-

nizacji, przebudowy, dostosowania do obecnych 
wymogów kształcenia praktycznego. Prowadzi-
liśmy tam zajęcia do chwili otwarcia nowego 
obiektu, zaś po naszej wyprowadzce sale zosta-
ną przekazane do Zespołu Szkół Ekonomicznych 
na cele dydaktyczne – poinformował Tomasz 
Kaczkowski – Dyrektor ZSB w Brzozowie. 
Przed absolwentami szkół budowlanych współ-
czesność stawia coraz to nowe wyzwania tech-
niczne, technologiczne, zatem wybudowanie no-
wych warsztatów w Zespole Szkół Budowlanych  
w Brzozowie, w dodatku doskonale wyposażo-
nych, stanowi wyjście naprzeciw tym wszystkim 
potrzebom i wyzwaniom. – W dzisiejszych czasach 
uczniowie powinni opuszczać szkolne mury jak 
najlepiej przygotowani do podjęcia zatrudnienia. 
Żeby tak się stało muszą mieć odpowiednie mate-
riały, zaplecze. Tylko takie rozwiązania pomogą 
absolwentom skutecznie zaistnieć na rynku pracy. 
Branża budowlana przeżywa obecnie naprawdę 
wielki bum, występuje ogromne zapotrzebowa-
nie na fachowców. Nowo wybudowane warsz-



tegoż egzaminu i zdanie go na odpowiednio 
wysokim poziomie – zaznaczył Stanisław Fun-
dakowski – Podkarpacki Wicekurator Oświa-
ty. Podczas uroczystego otwarcia podkre-
ślano dużą rolę Posła na Sejm RP, Adama 
Śnieżka zaangażowanego, pomagającego  
w pozyskaniu przez samorząd powiatowy dota-
cji w wysokości miliona złotych, wspierającej 
w dużym stopniu realizację inwestycji. – Dzięki 
temu obniżyło to nasze koszty do kwoty, którą 
byliśmy w stanie wyłożyć, a następnie w szyb-
kim tempie wykonać zadanie. Zresztą otwarcie 
warsztatów zwieńczyło bardzo wiele ważnych, 
wręcz strategicznych inwestycji przeprowadzo-
nych w ciągu ostatnich kilku lat w brzozowskich 
szkołach średnich oraz w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym, dla których organem 
prowadzącym jest powiat brzozowski. A najpil-
niejszymi sprawami była wymiana instalacji za-
równo grzewczej, jak i instalacji kanalizacyjnej, 
remonty sal gimnastycznych, dachu na Zespole 
Szkół Ekonomicznych, boiska przyszkolnego, czy 
siłowni w plenerze przy I Liceum Ogólnokształ-
cącym, placu zabaw koło Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego, szeroko zakrojone 
prace wewnątrz budynków. Naprawdę w mi-
nionych paru latach w placówkach przez nas 
prowadzonych zdecydowanie odnowiliśmy i po-
większyliśmy całą, szeroko rozumianą bazę dy-
daktyczną, co na pewno wyjdzie z korzyścią dla 
uczniów, nauczycieli, jak i wszystkich pracowni-

rynku pracy. Zapotrzebowanie na fachowców 
występowało w zasadzie zawsze, niezależnie 
od dekady, do której się cofniemy. Choćby 
do lat 70-tych. – Tamte lata możemy śmia-
ło określić jako prawdziwy rozkwit budow-
nictwa. Pracę w branży zapewniano jeszcze  
w trakcie nauki szkolnej, tak intensywnie po-
szukiwano pracowników. Każdy fachowiec był 
na wagę złota. Dlatego przyjeżdżali do szkół 
przedstawiciele przedsiębiorstw i zachęca-
li, nawet wręczając uczniom różne prezenty,  
w celu zadeklarowania, zapewnienia podję-
cia zatrudnienia po zakończeniu nauki. Taką 
mieliśmy wówczas koniunkturę w budownic-
twie – przypomniał Ryszard Błaż – były uczeń 
i wieloletni nauczyciel w ZSB w Brzozowie. 
Nowe warsztaty zdecydowanie poprawią 
przekazywanie uczniom wiedzy praktycznej, 
ale jednocześnie ułatwią pracę nauczycielom. 
Uroczyste otwarcie bowiem było też okazją do 
wspomnień obecnych na uroczystości byłych 
nauczycieli, zwłaszcza uczących w przeszłości 
przedmiotów zawodowych. – Współczesności 
w żaden sposób nie da się porównać z lata-
mi siedemdziesiątymi, czy osiemdziesiątymi. 
Wówczas praktyki odbywały się na budowach, 
w trudnych warunkach, bez względu na porę 
roku. Nie było ogrzewania, oprócz popular-
nych wówczas koksiaków, zapewniających cie-
pło tylko wokół najbliższego otoczenia urządze-
nia. Dzisiaj to po prostu warsztaty marzenie,  
w pełni dostosowane do wymagań wykonaw-
ców i oczekiwań klientów. W ogóle inna tech-
nologia, inne kierunki kształcenia. W moich 
czasach był murarz, instalator, malarz, ślu-
sarz. Obecnie wachlarz możliwości edukacyj-
nych jest nieporównanie bardziej rozłożysty 
– podkreślił Zbigniew Cyganik, absolwent  
i wieloletni nauczyciel w ZSB w Brzozowie.

Nowe warsztaty nie tylko skuteczniej 
przygotują uczniów do pracy zawodowej, ale 
również do egzaminów zawodowych pod-
sumowujących naukę w szkole. - Uczniowie 
szkół branżowych na koniec kształcenia zda-
ją egzaminy zawodowe, nadzorowane przez 
Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Ta in-
westycja ułatwi też uczniom przystąpienie do 



ków w naszej oświacie – oznajmił Zdzisław 
Szmyd – Starosta Brzozowski. 

Na spotkaniu dużo mówiono o per-
spektywach związanych z wybudowaniem 
nowych warsztatów szkolnych, ale jedno-
cześnie wspominano wydarzenie sprzed 
50 lat, kiedy to w 1972 roku w brzozow-
skiej budowlance odbyła się ogólnopolska 
inauguracja roku szkolnego, uświetniająca 
oddanie do użytku nowo wybudowanego 
Technikum Budowlanego. – To była dla 
placówki wyjątkowo prestiżowa okolicz-
ność. Rok szkolny 1972/1973 rozpoczyna-
liśmy wszelako w obecności ówczesnego 
ministra oświaty i wychowania, Jerze-
go Kuberskiego. Takich wizyt szkoły zbyt 
często nie doświadczały, zatem rok 1972 
zapisał bardzo mocno w historii Zespołu 
Szkół Budowlanych w Brzozowie – powie-
dział Tomasz Kaczkowski – Dyrektor ZSB  
w Brzozowie. W czasie otwarcia odczytano 
list gratulacyjny od Wojewody Podkarpac-
kiej Ewy Leniart, podziękowano Posłowi 
na Sejm RP Adamowi Śnieżkowi, Staroście 
Brzozowskiemu Zdzisławowi Szmydowi, 
Wicestaroście Brzozowskiemu Jackowi 
Adamskiemu, Skarbnik Powiatu Marcie 
Częczek, Dyrektorowi Powiatowego Ze-
społu Ekonomiczno-Administracyjnego 
Szkół Piotrowi Taszowi oraz pracownikom 
starostwa w Brzozowie oraz Powiatowego 
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 
Szkół Tadeuszowi Iwanowskiemu i Paw-
łowi Kałamuckiemu za pomoc w realizacji 
inwestycji. W części artystycznej wystąpiła 
młodzież z I Liceum Ogólnokształcące-
go, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ze-
społu Szkół Budowlanych w Brzozowie. 
– 27 października 2022 roku otworzyli-
śmy nie tylko nowe warsztaty szkolne, lecz 
również nowy rozdział w historii szkoły. 
Mieścimy się już w całości przy ulicy Sło-
necznej 6, tak więc pod względem organi-
zacyjnym, bezpieczeństwa bezwzględnie 
będzie nam łatwiej funkcjonować. I jesz-
cze raz powtórzmy to co najistotniejsze: 
nowy obiekt, nowe wyposażenie z korzy-
ścią wpłyną na jakość kształcenia uczniów  
– podsumował Tomasz Kaczkowski – Dy-
rektor ZSB w Brzozowie.

W uroczystości udział wziął Ar-
cybiskup Metropolita Przemyski Adam 
Szal, przedstawiciele parlamentarzy-
stów, podkarpackiego kuratorium oświa-
ty, oświatowych związków zawodowych, 
samorządowcy szczebla wojewódzkie-

go, powiatowego i gminnego, młodzież 
brzozowskich szkół średnich, obecni 
oraz emerytowani nauczyciele i pracow-
nicy administracyjni budowlanki, poczty 
sztandarowe, którzy w zwartym szyku, na 
czele z działającą w Brzozowskim Domu 
Kultury Orkiestrą Dętą Fire Band, prze-
szli odcinek między szkołą, a świątynią, 
dodatkowo ubarwiając znakomicie zorga-
nizowaną akademię. Na zakończenie nie 

pozostaje nic innego, jak życzyć wszystkim 
uczniom, nauczycielom i pracownikom 
Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie 
wydajnej, produktywnej i efektywnej dzia-
łalności w oddanym do użytku budynku 
warsztatów szkolnych, zaś absolwentom 
placówki takiej radości i satysfakcji z wyko-
nywanej pracy, jaką demonstrowała podczas 
występu szkolna grupa teatralna.

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

Wobec ostatnich wydarzeń, ja-
kie miały miejsce, większość z nas 
Rodziców zadaje sobie to samo py-
tanie „dlaczego?”. Dlaczego nikt nie 
zareagował, przecież prawdopodobnie 
większość młodych ludzi, która przy-
szła w wyznaczone miejsce, o wyzna-
czonej porze, już wcześniej wiedzia-
ła co się tam wydarzy…. Dlaczego 
nie zareagował nawet ten, kto stanął 
przypadkiem zainteresowany tym, co 
się dzieje. Dziś przecież każdy młody 
człowiek ma przy sobie telefon, z któ-
rym się nie rozstaje…. Dlaczego nikt 
ze stojących tam osób nie miał na tyle 
odwagi, by przeciwstawić się presji 
tłumu… Dlaczego nikt nic nie zrobił, 
choćby ze strachu przed konsekwen-
cjami, przecież nie reagując - ponoszę 
winę. Dlaczego stojący tam nastolatko-
wie zamiast powiadomić służby ratow-
nicze bezmyślnie dokumentowali to, 
co się dzieje….

Dlaczego? Odpowiedź na to py-
tanie może zaboleć zwłaszcza nas Ro-
dziców, ale tu nie chodzi o to, by obu-
dzić w nas wyrzuty sumienia, lecz by 
podnieść alarm! Przyjrzeć się z bliska 
sytuacji jaka miała miejsce i wyciągnąć 
wnioski - nigdy nie jest za późno, by 
zacząć działać (szkoda tylko, że musi 
to być czasem okupione ofiarami).

Drodzy Rodzice, dziś sami przed 
sobą winniśmy stanąć w prawdzie  
i przyznać, że to My jesteśmy odpowie-
dzialni za wychowanie naszych dzieci 
(nie Szkoła, nie Kościół, czy Państwo - 
ich zadaniem jest tylko wspierać funk-
cję wychowawczą rodziców). To My, 
od pierwszych chwil życia, kształtuje-
my ten nieoszlifowany diament jakim 
jest nasze dziecko. Swoim postępowa-
niem modelujemy zachowanie naszych 
dzieci. To my uczymy ich wrażliwości, 
odpowiedzialności za czyny, słowa. To 
od nas zależy jak będzie postępować 
nasze dziecko. Jeżeli my będziemy 
czuli i wrażliwi, to nasze dziecko nie 
będzie obojętne na krzywdę drugiego 
człowieka. Jeżeli będziemy służyć in-
nym pomocą, wspierać, okazywać zro-
zumienie, to i ono będzie pełne dobra i 
empatii. Jeżeli będziemy wychowywać 
je w atmosferze krytyki, będzie kry-
tykować. Jeżeli sami będziemy agre-
sywni wobec innych i ono zacznie tak 
postępować.

Prawdą jest, że żyjemy dziś  
w ogromnym tempie, w ciągłej pogoni 

za czasem, którego wciąż jest mało, 
trudno mam znaleźć choć kilka mi-
nut, by dzieciom poświęcić swoją 
uwagę. Mało tego, trochę z koniecz-
ności, trochę z przyzwyczajenia na-
sze życie toczy się wokół ekranu: 
telewizora, komputera, telefonu. To 
on stał się niemal centrum naszego 
funkcjonowania i o ile my dorośli 
jesteśmy odporni na zawarte w pre-
zentowanych treściach manipulacje, 
to już naszym pociechom fundujemy 
darmowe „pranie mózgu”. Dzieci 
dosłownie bezkrytycznie przyjmu-
ją treści zawarte w modnych dziś 
serialach, para-serialach, filmikach 
umieszczanych na portalach spo-
łecznościowych. Fascynują się tzw. 
influencerami (youtuberami, tik-
tokerami), którzy niestety potrafią 
wpłynąć na ich podświadomość 
w taki sposób, że w pełni akceptują 
to, co mówią. Ulegają wyzwaniom, 
namowom, zachwycają się tzw. 
„wyzwolonym światem, bez Boga, 
bez wartości”. Dzisiaj dla sporej gru-
py młodych ludzi liczy się nie to, ile 
osiągnąłem w realnym świecie, ale 
ile zdobyłem lajków pod filmem, ob-
razem, zdjęciem, który umieściłem 
w necie. 

A co na to my, Rodzice - nie 
mając czasu, przymykamy oko, 
nie reagujemy, usprawiedliwiamy: 
„przecież siedzi w domu…”, lub „ja 
się na tym nie znam”, a czasem „do-
lewamy oliwy do ognia” - bo zdarza 
się, że nasze relacje ograniczają się 
do wydawania dyspozycji, karania 
albo umoralniania.

Wiem, że rozmowa z nasto-
latkiem, to jakby chodzenie po polu 
minowym - nie wiadomo kiedy wy-
buchnie, ale nie możemy się zrażać, 
trzeba szukać odpowiedniej drogi. 
Mimo trudności cierpliwie, łagod-
nie, lecz stanowczo podejmować 
dialog z naszym nastoletnim dziec-
kiem, odrywając go od telefonów, 
komputerów, pokazując, że czas 
wspólnie spędzony jest bardzo war-
tościowy - przecież nie ma nic cen-
niejszego niż wspólne bycie razem!

Rodzice są odpowiedzialni 
za wychowanie swoich dzieci

Rozmawiając z nastolatkiem: 
- unikajmy nakazów typu „musisz”, mówmy: 

„chciałabym, zależy mi…”
- zadajmy pytania, lecz nie przesłuchujmy, raczej 

pytajmy „jak oceniasz to zachowanie, jak postą-
piłbyś na jego miejscu…”

- unikajmy kazań – „ja w Twoim wieku…”
- zezwalajmy na konstruktywne dyskusje, pozwól-

my im zaprezentować swój pogląd, nie bójmy się 
przedstawiać swojego zdania, ale nie stawiajmy 
niczego na „ostrzu noża”, szukajmy kompromi-
su!

- okazujmy zainteresowanie tym, co dzieci chcą 
nam powiedzieć, nie bagatelizujmy tego, co mó-
wią, uważnie słuchajmy i właściwie reagujmy 
(być może Wasze dzieci uprzedzały Was o tym 
co się wydarzy, nie wiedząc jak mają postąpić, 
lecz umknęło to Waszej uwadze…)

Pamiętajmy, mimo że nasze dzieci są już 
tak duże jeszcze nie jesteśmy na pozycji straco-
nej, jeszcze mamy szansę dotrzeć do nich, trzeba 
tylko zatrzymać się i poszukać właściwego klucza 
do ich serca.

Joanna Rachwał–Szczuka
Psycholog PP-P w Brzozowie
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Strażacy ochotnicy z Jabłonicy Polskiej 
wygrali w kategorii Młodzieżowych 

Drużyn Pożarniczych dziewcząt i chłopców 
oraz w grupie A seniorów, oddając jedynie 
lokaty na podium w kategorii C seniorek, 
gdzie triumfowały zawodniczki z OSP Bli-

zne. Takie rozstrzygnięcia padły podczas 
20 Powiatowych Zawodów Sportowo-Po-
żarniczych, rozegranych 2 października na 
stadionie w Brzozowie, a wszystkie druży-
ny nie tylko rywalizowały w pożarniczych 
sztafetach i ćwiczeniach bojowych, ale sta-
wiały również czoła wyjątkowo niesprzyja-
jącej pogodzie.

- Każdy z naszych strażaków zda-
je sobie sprawę, że musi pełnić służbę 
przy każdej pogodzie, dlatego zawsze, bez 
względu na aurę, interweniujemy podczas 
różnych zdarzeń, ratując życie, zdrowie  
i mienie, jak też uczestniczymy w zawodach 
sportowo-pożarniczych. Wychodzimy wy-
zwaniom naprzeciw, radzimy sobie w każdej 
sytuacji, taka nasza praca i służba – powie-

dział Mariusz Bieńczak - Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 
w Brzozowie. Biorący udział w zmaga-
niach ochotnicy-strażacy przez cały czas 
trwania zawodów udowadniali, że są w stu 
procentach odporni na pogodowe kaprysy  

i nie mają zamiaru w najmniejszym stopniu 
obniżać swoich umiejętności, czy poziomu 
ze względu na padający co chwilę deszcz. 
– Warunki atmosferyczne absolutnie nie 
wpłynęły destrukcyjnie na ambicję i zapał 
druhów, nikt nawet nie zająknął się o chęci 
przełożenia, czy przerwania zawodów. Hart 
ducha, prawdziwy charakter, to cechy stałe 
naszych strażaków, nienaruszalne, nie do 
zachwiania, co zresztą zostało potwierdzo-
ne w dzisiejszych działaniach – podkreślił 
Zdzisław Szmyd – Starosta Brzozowski.

Tegoroczne zawody miały olbrzymie 
znaczenie, ponieważ stanowiły reaktywację 
współzawodnictwa strażaków ochotników 
po dwuletniej przerwie. – To pierwsza ba-
talia po pandemii, od chwili pojawienia 
się koronawirusa. Widać ewidentnie, że 

dwuletnia pauza nie oddziaływała ne-
gatywnie na formę poszczególnych ekip.  
W przeciągu tych dwóch lat pojawiły się 
również w jednostkach nowe twarze, cho-
ciaż większość drużyn na tegorocznej ba-
talii bazowała na doświadczonych zawod-
nikach – poinformował Mariusz Bieńczak. 
I to doświadczenie właśnie między innymi 
przesądziło o wywalczeniu przez OSP Ja-
błonicę Polską pierwszych miejsc w trzech 
z czterech kategorii, w tym w grupie A se-
niorów. Jednym z zawodników tej drużyny 
jest Kamil Żychowski, strażak ochotnik  
z blisko 20-letnim stażem. - W sztafecie 
poniżej minuty, w bojówce 33 s, 60 to re-
zultaty, które przy dzisiejszej pogodzie mo-
żemy uznać za pozytywne. Chociaż zawsze 
może być lepiej. Nie powinniśmy zachwy-
cać się wynikiem, rozpływać nad własnym 
osiągnięciem, bo to prowadzi do stagnacji. 
Oczywiście radość z sukcesu jest czymś na-
turalnym, lecz zawsze należy mocno stąpać 
po ziemi, krytycznie podchodzić do wystę-
pów, szukać gdzie popełniło się błędy i na 
bieżąco je eliminować. Żeby być po prostu 
coraz skuteczniejszym, czynić systematycz-
ne postępy, takie przynajmniej nam w Ja-
błonicy Polskiej przyświecają cele. Zawie-
siliśmy sobie wysoko poprzeczkę, dążymy 
do realizacji naszych zamierzeń i chyba 
efekty są widoczne – zaznaczył Kamil Ży-
chowski z OSP w Jabłonicy Polskiej. 

OSP Jabłonica Polska 
najlepsza w trzech kategoriach
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Efekty widać już od wielu lat, wszak OSP Ja-
błonica Polska to nie tylko lider w powiecie brzozow-
skim, ale też czołówka województwa podkarpackiego 
i właśnie szczebel wojewódzki stanowił będzie dla 
tamtejszych druhów-zawodników kolejne wyzwa-
nie. – Wyniki uzyskane na zawodach powiatowych 
trudno przełożyć na wojewódzkie i na ich podstawie 
oceniać szanse na tym etapie. Każda rywalizacja jest 
bowiem inna, panują różne warunki atmosferyczne, 
jak w każdym sporcie występują sytuacje wpływające 
na lepsze, bądź słabsze osiągnięcia, raz mamy więcej 
szczęścia, innym razem mniej, co również ma jakiś 
wpływ na postawę w trakcie zmagań. Staramy się sys-
tematycznie trenować, nie opuszczać żadnych zajęć, 
uczestniczyć w nich w jak największej grupie zawod-
ników i w tym upatrujemy swoich szans na wszelkiego 
rodzaju zawodach. Ciężka praca popłaca i tej dewizy 
trzymamy się od zawsze i na zawsze. Zatem najlepiej 
jak potrafimy przygotujemy się na etap wojewódzki, 
a jak to wyjdzie w walce z innymi zespołami z Pod-
karpacia, pokaże czas – zapewnił Kamil Żychowski 
ze zwycięskiej ekipy z Jabłonicy Polskiej w kategorii 
seniorów. 

Osiągnięcia sportowe jabłonickich strażaków 
mają też pozytywne znaczenie dla rekrutacji nowych, 
młodych strażaków ochotników. Słysząc o sukcesach, 
wyjazdach na zawody rangi ogólnopolskiej, a nawet 
międzynarodowej, młodzież postanawia wstępować  
w szeregi OSP w Jabłonicy Polskiej i próbuje następ-
nie dorównać doświadczonym, starszym kolegom, 
chcąc powielać ich sukcesy. Wyniki uzyskane przez 
grupy młodzieżowe w tegorocznych zawodach spor-
towo-pożarniczych potwierdziły, że zarówno dziew-
częta, jak i chłopcy rozpoczęli zwycięski marsz, 
wkraczając na prostą ścieżkę kontynuacji dzieła se-
niorów.

Druhom z Jabłonicy życzymy, żeby podtrzy-
mali znakomitą tradycję wysokich lokat zajmowa-
nych podczas strażackich zmagań na etapie woje-
wódzkim. Tak, jak zresztą podtrzymali już tradycję 
dominacji w powiecie brzozowskim. – Chcemy po-
przez takie zawody właśnie promować działalność 
Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie brzozow-
skim, zachęcać do wstępowania do jednostek młodych 
ludzi. Ażeby ta piękna historia strażacka związana  
z OSP na naszym terenie cały czas trwała. Jesteśmy 
optymistami, ponieważ widzimy naprawdę dużą ilość 
drużyn młodzieżowych w naszym powiecie, zresztą 
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Klasyfikacja generalna w poszczególnych kategoriach:
MDP dziewcząt: 1. Jabłonica Polska, 2. Blizne, 3. Zmiennica, 4. Niebocko, 5. Nozdrzec.
MDP chłopców: 1. Jabłonica Polska, 2. Haczów, 3, Zmiennica, 4. Jasienica Rosielna, 5. 
Wesoła - Ryta Górka, 6. Dydnia, 7. Barycz.
Grupa C kobiety seniorki: 1. Blizne, 2. Domaradz, 3. Izdebki, 4. Jabłonica Polska.
Grupa A mężczyzn seniorzy: 1. Jabłonica Polska, 2. Buków, 3. Blizne, 4. Domaradz – 
Góra, 5. Wesoła – Magierów, 6. Stara Wieś, 7. Krzemienna.

strażacką młodzież wsparło  
w tym roku finansowo pań-
stwo. Jednostki otrzymały 
dodatkowe środki na wyposa-
żenie, czy też na inne zajęcia 
dla drużyn młodzieżowych. 
Takie dofinansowania mają 
być też realizowane w latach 
kolejnych, więc uważam, że 
działalność młodzieżowa przy 
wszystkich jednostkach OSP  
w powiecie brzozowskim po-
winna się rozwijać – stwier-

dził Mariusz Bieńczak - Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP  
w Brzozowie.

W sumie w XX Powiatowych Zawo-
dach Sportowo-Pożarniczych wystartowa-
ło 23 drużyny. W Młodzieżowych Druży-
nach Pożarniczych dziewcząt pięć, w MDP 
chłopców siedem, w grupie C seniorek czte-
ry, zaś w grupie A seniorów siedem. Mło-
dzież rywalizowała w biegu sztafetowym na  
400 metrów i rozwinięciu bojowym, a se-
niorzy w sztafecie pożarniczej 7x50 me-
trów z przeszkodami i ćwiczeniu bojowym. 
- Widziałem niesamowite zaangażowanie 
ochotników strażaków, przyszły też rodzi-
ny, przyjaciele, znajomi, żeby dopingować, 
integrować się ze strażakami, podziwiać 
ich umiejętności. Zręczność, sprawność 
fizyczna, pełna gotowość do akcji ratują-
cych życie i zdrowie naprawdę imponują,  
a jednocześnie zachęcają do organizowania 
strażackich zawodów, na których mogą pre-
zentować swój kunszt. My natomiast czuje-
my się spokojni, że w razie różnych nieszczę-
śliwych zdarzeń możemy liczyć na szybką  
i fachową pomoc strażaków-ochotników 
z powiatu brzozowskiego – podsumował 
Zdzisław Szmyd – Starosta Brzozowski. 

Organizatorami zawodów był Od-
dział Powiatowy Związku OSP RP w Brzo-
zowie, Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Brzozowie, Starostwo 
Powiatowe w Brzozowie, Urząd Miejski  
w Brzozowie. Po zakończeniu zmagań na-
stąpiło wręczenie zawodnikom medali, dy-
plomów i nagród rzeczowych.

Sebastian Czech
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Henryk Kozik – Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozo-
wie wziął udział w 8 Nadzwyczajnym Zjeździe Klubów Gazety 
Polskiej, zorganizowanym w Spale w województwie łódzkim od 
30 września do 2 października br. Wśród tematów nie brakowa-
ło spraw bieżących, tyczących przede wszystkim cen opłat za 
energię, wojny w Ukrainie, a także działalności Klubów Gazety 
Polskiej, zarówno wśród społeczności lokalnej, jak i na szczeblu 
ogólnopolskim. 

- Działalność Klubów Gazety Polskiej umacnia w Pola-
kach patriotyzm, przekazuje cenne wartości, mobilizuje, daje siłę 
i wsparcie, a co najważniejsze stanowi wzór dla młodego pokole-
nia. Poprzez tego typu spotkania, zjazdy, dyskusje zachęcamy do 
wstępowania w szeregi Klubów Gazety Polskiej młodych ludzi. 
Musimy im pokazać, udowodnić, uświadomić, że wolność danego 
kraju nie jest dana raz na zawsze. Że należy ją szanować, trzeba 
jej strzec, dbać o nią i w tym właśnie przekazie Gazeta Polska 
oraz Kluby Gazety Polskiej są nie do zastąpienia – powiedziała 
Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej, gość 
zjazdu. Poruszono też kwestię ataku zbrojnego Rosji na Ukra-
inę. Podkreślono obecną rolę naszych wschodnich sąsiadów  
w walce nie tylko o własną wolność, ale również Europy i świa-
ta. Wspieranie przez naszych obywateli uciekających Ukraińców 
określono jako przykład autentycznej, bezinteresownej pomocy, 
będącej przejawem prawdziwej solidarności z sąsiednim naro-
dem na skalę dotąd rzadko spotykaną. – Podziwiamy prywatne 
osoby pomagające Ukraińcom, udzielające im schronienia we 
własnych domach, czy mieszkaniach, a jednocześnie chwalimy 
decyzje administracyjne rządu polskiego odnoszące się do otwar-
cia granic i przyjęcia emigrujących, głównie kobiet z dziećmi, 

umożliwienie im legalnego pobytu z dostępem do rynku pracy, po 
prostu zapewnienie im godnej egzystencji – stwierdziła Minister 
Marlena Maląg. 

Rozmawiano ponadto o rządowych decyzjach w kontek-
ście bezpieczeństwa Polski, zarówno militarnego, jak i energe-
tycznego. – Zagwarantowano w budżecie środki na rozbudowę 
naszej armii, a jednocześnie zapewniliśmy rodakom wsparcie 
ekonomiczne ze względu na olbrzymie koszty energii. Innymi 
słowy rozwiązujemy kolejne problemy bezpośrednio powiązane  
z napaścią Rosji na Ukrainę. Dzięki ustawie o obronie Ojczyzny 
poczujemy się silniejsi militarnie – zaznaczyła Marlena Maląg. 
Wśród decyzji wspierających finansowo Polaków w trudnych 
czasach pandemii koronawirusa, czy obecnych, po rosyjskim 
ataku zbrojnym na Ukrainę, wymieniano tarcze antykryzysowe, 
antyinflacyjne, dodatki osłonowe na zakup węgla i innych źródeł 
grzewczych, zamrożenie cen energii na określonym poziomie na 
rok 2023. Wśród gości zjazdu byli również między innymi: Euro-
posłowie Anna Fotyga i Ryszard Czarnecki, Grzegorz Witkowski 
- Wiceminister Infrastruktury,  Julia Przyłębska - Prezes Trybuna-
łu Konstytucyjnego oraz Antoni Macierewicz - Poseł na Sejm RP.

Ponadto Henryk Kozik wraz z Wiesławem Marchlem 
– Dyrektorem Członkiem Zarządu Powiatu Brzozowskiego, 
Krzysztofem Kurdzielem – Radnym Rady Gminy Nozdrzec, 
Janem Giefertem z Jednostki Strzeleckiej 2222 w Brzozowie, 
reprezentującym też Posła na Sejm RP Adama Śnieżka, uczest-
niczył w uroczystościach w Borownicy, upamiętniających pol-

ski opór przeciwko niemieckim najeźdźcom w okresie kampa-
nii wrześniowej. Dokładnie 25 września br. uczczono heroiczną 
postawę żołnierzy 17. Pułku Piechoty Ziemi Rzeszowskiej oraz 
ich dowódcy ppłk. dypl. Beniamina Kotarby, którzy w 12 dniu 
wojny stoczyli ciężką bitwę z wojskami nieprzyjaciela. Jednym  
z żołnierzy, biorących udział w tych walkach był Franciszek Urba-
nik, pochodzący z pobliskiej Godowej w powiecie strzyżowskim. 
Jego relację z tamtych dni przedstawił syn, Stanisław Urbanik, 
który w licznych publikacjach, również na łamach Brzozowskiej 
Gazety Powiatowej oraz materiale telewizji internetowej Powiat 
Brzozowski TV, utrwalił wspomnienia swojego ojca.

- Wojsko polskie świtem 12 września 1939 dotarło do Bo-
rownicy i zorientowało się, że miejscowość jest już zajęta przez 
Niemców. Dowódca, Beniamin Kotarba, podjął decyzję o ataku 
niemal z marszu, co przyniosło określone efekty. Wzięto kilkuna-
stu jeńców niemieckich do niewoli, słowem Polacy zaczęli od-
nosić sukcesy, zwłaszcza grupa sierżanta Ludwika Koguta. Nie-
stety taki stan rzeczy nie utrzymał się długo, ponieważ od strony 
Ulucza samochodami przyjeżdżały posiłki, okrążając polskie 

Umacniając i upamiętniając patriotyzm Polaków
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pozycje. Rozpoczęła się bitwa przy pełnym rozwinię-
ciu, z ostrzałem artyleryjskim z ciężkich karabinów 
maszynowych. Kotarba dodawał swoim podwład-
nym otuchy, cały czas był ze swoimi żołnierzami, 
płacąc w tej bitwie najwyższą cenę. Został bowiem 
trafiony albo przez snajpera albo przypadkową kulę, 
a postrzał okazał się śmiertelny. Informacje szybko 
rozeszły się wśród żołnierzy, przez co szybko nastą-
piło załamanie. Każdy na własną rękę, pojedynczo 
lub grupkami próbował wydostać się z okrążenia. 
Podczas wycofywania ojciec natknął się na ciężko 
rannego żołnierza, który szybko go rozpoznał i prosił 
o dobicie z powodu bólu nie do wytrzymania. Tato 
też zorientował się z kim ma do czynienia, okazało 
się, że z dobrym kolegą, wspomnianym wcześniej Lu-
dwikiem Kogutem. Ojciec natychmiast przystąpił do 
ratowania rannego, czym mógł tamował krew. Koń-
cząc opatrywanie ran usłyszał niemiecką komendę „ręce do góry”, a konsekwencją 

złapania był oczywiście wywóz do obozu je-
nieckiego – wspominał Stanisław Urbanik, 
który przeżył wojnę, a następnie cieszył się 
długim życiem w rodzinnej Godowej. Wo-
jenną zawieruchę przetrwał też ratowany 
przez Urbanika, Ludwik Kogut.

W czasie uroczystości 83 rocznicy 
wrześniowych walk w Borownicy zapa-
lono znicze i złożono wiązanki kwiatów  
w miejscu śmierci dowódcy 17. Pułku Pie-

choty oraz przy pomniku upamięt-
niającym pomordowanych miesz-
kańców Borownicy. W kościele 
parafialnym pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Borownicy 
odprawiono Mszę Świętą w inten-
cji poległych żołnierzy, biorących 
udział w miejscowych walkach. Po 
zakończeniu nabożeństwa, miesz-
kańcy oraz goście skierowali się 
na pobliski cmentarz, gdzie odmó-
wiono modlitwę za bohaterskich 
obrońców naszej Ojczyzny. Od-
czytano apel pamięci, a asystujący 
uroczystościom żołnierze wykonali 
salwę honorową. Tam również za-
palono światła pamięci oraz złożo-
no kwiaty. 

Sebastian Czech, 
fot. Gmina Bircza, Jan Giefert

Pierwszego października br. w Sta-
rej Wsi, odbył się XIX Zjazd Sołtysów 
Województwa Podkarpackiego, na który 
przybyła ponad setka gości, reprezentu-
jących głównie podkarpackie sołectwa, 
ale i również inne szczeble samorządu 
terytorialnego, władze parlamentarne, 
przedsiębiorstwa, banki oraz organizacje 
społeczne.

Organizatorami wydarzenia było 
Stowarzyszenie Sołtysów Województwa 
Podkarpackiego (SSWP), przy współpra-
cy ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kul-
turalnym Sołtysów Powiatu Brzozow-
skiego. Nieocenione wsparcie zapewnili 
sponsorzy: PGE Obrót S.A., Paribas Bank 
Polska, AGRO Ubezpieczenia – Towarzy-
stwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Poseł na 

Zjazd Sołtysów Województwa Podkarpackiego

pierwszy raz w powiecie brzozowskim
Sejm RP Adam Śnieżek, Poseł do Parla-
mentu Europejskiego Bogdan Rzońca, 
oraz Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego. Należy również wspo-
mnieć o ciężkiej pracy Pań z Kół Gospo-
dyń Wiejskich ze Starej Wsi, Jasienicy 
Rosielnej oraz ze Stowarzyszenia Baryc-
ka Aktywność Lokalna. Przygotowano 
wiele wspaniałych potraw, które cieszyły 
się dużym zainteresowaniem wśród gości.

W zjeździe uczestniczyli m.in.: Po-
seł na Sejm RP Adam Śnieżek, Poseł do 
Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzoń-
ca wraz z Dyrektorem Biura Poselskiego 
Jerzym Ferdynandem Adamskim, Prze-

wodniczący Sejmiku Województwa Pod-
karpackiego Jerzy Borcz, Radna Sejmiku 
Wojewódzkiego Joanna Bril, Starosta 
Brzozowski Zdzisław Szmyd, Dyrektor - 
Członek Zarządu Powiatu Brzozowskiego 
Wiesław Marchel, Wójt Gminy Tyrawa 
Wołoska Teresa Brzeżawska-Juszczak, 
Skarbnik Gminy Tarnowiec Barbara Ko-
sińska, Prezes Zarządu SSWP Stanisław 
Lawera, Prezes Małopolskiego Stowa-
rzyszenia Sołtysów i zarazem Wicepre-
zes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów 
Grzegorz Przybyło, Prezes Zarządu Sto-
warzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej 
Kazimierz Łebek wraz z Członkiem Za-
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W sobotę 8 października, Uniwersytet Trzeciego Wieku świę-
tował piątą rocznicę swojego funkcjonowania. Stowarzyszenie działa 
na polach społecznym, edukacyjnym, kulturowym i szkoleniowym. 
Wspiera osoby starsze, umożliwiając im integrację, organizując dla 
nich aktywne spędzanie czasu oraz pomaga wspomnianej grupie osób 
w procesie adaptacji do szybko zmieniającego się świata.

Pięciolecie Uniwersytetu Trzeciego WiekuPięciolecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W sobotnim jubileuszu, który zorganizowano w sali 
gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego udział wzięli 
m.in. Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński oraz przed-
stawiciele miejscowych struktur samorządowych i kultural-
nych, dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk prof. Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Dyrektor brzozowskiego I LO im. Króla 

rządu Elżbietą Kanią, Prezes Stowarzysze-
nia Sołtysów Powiatu Brzozowskiego An-
drzej Kot, Wiceprezes Zarządu PGE Obrót 
S.A Janusz Magoń, przedstawicielka ban-
ku Paribas Ewelina Dziedzic, ekspert ds. 
Agro - Paribas Bank Polska Krzysztof Lu-
dwikowski, regionalny dyrektor sprzedaży 
Agro Ubezpieczenia Bogusław Bachara, 
Kierownik Placówki Terenowej KRUS  
w Brzozowie Krystyna Paradysz oraz soł-
tysi z 17 powiatów Województwa Podkar-
packiego.

Zjazd rozpoczął się mszą świętą 
w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Starej Wsi. W czasie jej 
trwania, Starosta Zdzisław Szmyd odczy-
tał fragment z księgi Hioba, a sołtys So-
łectwa Izdebki Zbigniew Szpiech odśpie-
wał tekst psalmu 119 „Okaż swym sługom 
pogodne oblicze”. Liturgię celebrował  
o. Wiesław Faron - rektor Kolegium Oj-
ców Jezuitów w Starej Wsi. W homilii 
podkreślił, że należy trwać w czynieniu 
dobra, pomimo iż z pewnością czeka nas 
wiele trudności i przeszkód. Dodał rów-
nież, że na życie, szczególnie w trudnych 
momentach, należy patrzeć nie z ludzkiej, 
ale z Bożej perspektywy. 

Podczas nabożeństwa, wystawio-
no sztandar Stowarzyszenia Sołtysów 
Województwa Podkarpackiego. W skład 
pocztu wchodzili: Mateusz Bednarczyk - 

sołtys Sołectwa Górki, Dominik 
Arendarczyk - sołtys Sołectwa 
Grabownica Starzeńska oraz Sta-
nisław Kułak - sołtys Sołectwa 
Humniska. 

Po zakończonej mszy, 
uczestnicy udali się do pobliskie-
go Domu Strażaka, gdzie konty-
nuowano program wydarzenia. 
Przybyłych powitał Prezes Za-
rządu SSWP Stanisław Lawera. 
Wspomniał on samorządow-
ców, którzy odeszli do wieczno-
ści od czasu ostatniego zjazdu  

i pod przewodnictwem o. Wiesława Fa-
rona, zebrani wspólnie odmówili krótką 
modlitwę w ich intencji. 

Następnie zgromadzeni przeszli do 
formalnej części programu. Przez akla-
mację na przewodniczącego ze-
brania wybrano Andrzeja Kota, 
na sekretarza zaś Henryka Maj-
kę. Prowadzący przekazał głos 
zaproszonym gościom, którzy  
w okolicznościowych przemó-
wieniach podziękowali zebra-
nym tłumnie sołtysom za ich 
ciężką pracę na rzecz społeczeń-
stwa. Podkreślono, że to właśnie 
oni mają największą wiedzę 
na temat ludzkich problemów, 
bowiem są łącznikami między 
obywatelami a władzą. Poru-
szono również kwestię wyzwań  
z jakimi będzie musiała zmierzyć się 
polska wieś w związku z kryzysem ener-
getycznym, wywołanym przez rosyjską 
agresję na Ukrainę.

Po krótkiej przerwie wznowiono 
program. Dyrektor Bogusław Bachara za-
prezentował zgromadzonym prezentację 
multimedialną, w której omówił funk-
cjonowanie reprezentowanej przez niego 
firmy AGRO Ubezpieczenia – Towarzy-
stwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Następ-
nie prezes Stanisław Lawera odczytał 

sprawozdanie z działalności kierowanego 
przez niego stowarzyszenia za poprzedni 
okres sprawozdawczy, po czym przedsta-
wiono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
oraz przegłosowano absolutorium dla Za-
rządu SSWP.

Kolejnym punktem spotkania była 
sprawa petycji do władz parlamentarnych 
o przyznanie sołtysom dodatku do rent  
i emerytur. Zebrani po dyskusji na temat 
treści wspomnianego dokumentu, jedno-
głośnie zagłosowali za przyjęciem oma-
wianego postulatu. Autorem rzeczonego 
projektu ustawy był Kazimierz Mikołaj-
czyk. W ostatniej części zebrania, uczest-
nicy mieli możliwość zgłaszania wolnych 
wniosków, po czym zakończono oficjalną 
część XIX Zjazd Sołtysów Województwa 
Podkarpackiego.

Podczas wydarzenia o dobry nastrój 
gości zadbał zespół muzyczny kierowany 
przez Tomasza Krowiaka. W jego skład 
wchodzili również: Witold Adamski oraz 
odpowiedzialna za wokal Sabina Kułak. 
Dodatkowo w trakcie zjazdu, Placówka 
Terenowa KRUS w Brzozowie, przepro-
wadziła dla uczestników konkurs z nagro-
dami, dotyczący wiedzy z zakresu bezpie-
czeństwa w gospodarstwach rolnych.

Tekst i fot.: Paweł Gądek
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29 września w lesie tuż przy grani-
cy Brzozowa i Starej Wsi odbyła się pre-
zentacja oznakowania starego cmentarza 
żydowskiego w Brzozowie.  Na tablicy,  
w kształcie nawiązującym do macewy 
znajduje się napis w języku polskim i he-
brajskim oraz kod QR odsyłający do por-

talu zabytek.pl, gdzie można zapoznać się 
z informacjami na temat tego miejsca.

To niezwykle ważne dla nas wyda-
rzenie, albowiem cmentarz znajduje się na 
gruntach Nadleśnictwa Brzozów. Dzięki 
szerokiej i bardzo owocnej współpracy 
wielu instytucji: Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa, Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN, które koordynują pro-
jekt oznakowania cmentarzy na szczeblu 
krajowym, a także, a może przede wszyst-
kim zaangażowania ludzi, stowarzyszeń 
i instytucji na poziomie lokalnym  udało 
nam się przywrócić pamięć o miejscu, 
które przez wiele lat było zapomniane. Pa-
mięć, tak ulotna, istotna i ważna, buduje 
przecież naszą tożsamość, wzbogaca hi-
storie regionu i  przywraca należne w niej 
miejsce ludziom.

Bardzo nas cieszy, że w uroczysto-
ści, a także w warsztatach poprzedzają-
cych projekt brali udział uczniowie Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Brzozowie. Dzięku-
jemy. Jesteśmy niezwykle wdzięczni To-
warzystwu Przyjaciół Brzozowa-Zdroju, 
Muzeum Regionalnemu im. Adama Fast-
nachta w Brzozowie oraz Brzozowskiemu 
Domowi Kultury za tak wspaniałą, spraw-
ną i niezwykle przyjazną współpracę.

Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Inicjatorem programu było Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Wydarzenie odbyło się w ramach 
realizowanego przez Narodowy Instytut 
Dziedzictwa programu „Oznakowanie 
cmentarzy żydowskich w Rzeczypospo-
litej Polskiej” finansowanego ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego.

Prezentacja oznakowań cmentarzy 
jest wynikiem współpracy Muzeum Hi-
storii Żydów Polskich POLIN oraz Naro-
dowego Instytutu Dziedzictwa.

Ceremonie oraz program towarzy-
szący realizowane są w ramach programu 
„Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe”  
i są możliwe dzięki grantowi udzielonemu 
Muzeum POLIN przez Islandię, Liech-
tenstein i Norwegię w ramach Funduszu 
EOG oraz przez budżet krajowy.

Celem projektu jest ochrona i popu-
laryzacja dziedzictwa polskich Żydów po-
przez programy edukacyjne i kulturalne. 

 
(TPBZ), fot. Paweł Stańko

Kazimierza Wielkiego, a zarazem Przewodniczą-
ca Rady Miejskiej w Brzozowie Dorota Kamińska 
oraz słuchacze, słuchaczki i zarząd brzozowskiego 
UTW na czele z Prezes Ewą Toczek.

Całość wydarzenia poprowadziła Agnieszka 
Wójcik. Członkowie Uniwersytetu zaprezentowali 
zgromadzonym bogaty program artystyczny, a za-
proszeni goście wystosowali uroczyste przemowy, 
podkreślające znaczący wkład Uniwersytetu w  roz-
wój naszej lokalnej społeczności.

Ze swojej strony pragniemy dołączyć się do 
gratulacji i życzyć brzozowskiemu UTW kolejnych 
lat owocnej działalności.

Informacja Urzędu Miejskiego w Brzozowie
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12 października 2022 roku w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym w Domara-
dzu, z udziałem Wójta Gminy Domaradz 
Jana Kędry odbyło się uroczyste otwarcie 
pracowni „Laboratorium Przyszłości”. 
Sfinansowane zostało przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki we współ-
pracy z Centrum GovTech 
w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów w wysokości 79 
800 zł.

W ramach tego 
programu zostały zaku-
pione m.in.: drukarka 3D 
Banach School, długopis 
3D, lustrzanka „Canon 
EOS 250D + 18-55mm 
IS ST”, kamera cyfrowa 
„SONY HDR-CX405B”, 
okulary „ClaccVR Pre-
mium VRP4”, laptop mul-
timedialny, roboty „Codey 
Rocky”. W pracowni tej 
uczniowie będą nie tylko 
zdobywać wiedzę, ale głównie uczyć się 
jak wykorzystać naukę w praktyce.

Uroczystość otwarcia połączona 
była z akademią z okazji Dnia Nauczycie-

la. Przybyli na nią Wójt Gminy Doma-
radz Jan Kędra, Przewodniczący Rady 
Gminy Stefan Wolanin, Proboszcz 
Parafii Domaradz ks. Wiesław Przepa-
dło, Skarbnik Gminy Elżbieta Barud, 
Sekretarz Gminy Stanisław Gierula, 

Kierownik ZOSZ Wioleta Józefczyk, 
przedstawiciele Rady Rodziców, na-
uczyciele i emeryci, pracownicy szko-
ły oraz uczniowie.

„Laboratorium przyszłości”
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzu

Oprócz otwieranego laborato-
rium przyszłości w szkole zamonto-
wano właśnie 5 nowych monitorów 
interaktywnych. Posiadają one sze-
rokie możliwości wykorzystania ich 
w różnego rodzaju zajęciach, dając 
nauczycielom szansę prowadzenia 
ciekawych zajęć. Urządzenia multi-
medialne z kolei pozwalają na uroz-
maicenie zajęć i poszerzanie zainte-
resowań młodzieży daną tematyką. 

Uczniowie Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Domaradzu 
korzystając z nowoczesnych tech-

nologii będą mogli pogłębiać swoje zainte-
resowania, łatwiej przyswajać wiedzę oraz  
efektywniej ją utrwalać. 

Tomasz Bober

W Bibliotece Pedagogicznej w Krośnie Fi-
lia w Brzozowie 20 września br. odbył się wieczór 
autorski Katarzyny Terchy-Frankiewicz. Na wie-
czorze autorka zaprezentowała cały swój dorobek 
artystyczny począwszy od poezji, którą zajmuje 
się od lat, ilustracji a skończywszy na jej nowych 
pasjach jakimi są fotografia i proza. 

Poetka opowiadała o swoich początkach, debiucie, kolejnych tomikach, 
o tym jak powstawały i jakie wydarzenia są z nimi związane. Podkreśliła rolę 
męża, który jest autorem tytułów jej tomików oraz osób, które pomagały jej  
w odnalezieniu swojej drogi twórczej. Grup poetyckich takich jak Zgrzyt, 
Abattia, Oczarowani Obrazem, Słowem, Melodią. Pochwaliła się swoim suk-
cesem związanym z przynależnością do Stowarzyszenia Autorów Polskich 
oraz opowiedziała o swoich marzeniach i planach. Na zakończenie przeczytała 
fragment bajki, którą napisała dla swoich córek.

(inf. własna)

Wieczór autorski Katarzyny Terchy-Frankiewicz
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Informacje z Gmin

„Czym jest muzyka – nie wiem, 
może po prostu niebem – z nutami zamiast gwiazd…„ 

To słowa poety.

W dniu 27 sierpnia zmarł Ryszard Dżoń wspaniały muzykant, 
który urodził się z talentem muzycznym w 1945 r. Był synem Jana 
Ksawerego Dżonia – pierwszego kapelmistrza i założyciela Kapeli 
Ludowej w Grabownicy Starzeńskiej, wspaniałego muzykanta, mul-
tiinstrumentalisty. Ryszard od dziecka wychowywał się w atmosferze 
muzykowania i od dziecka zaczął zgłębiać tajniki gry na akordeonie. 
Jako nastolatek grał z ojcem i braćmi w rodzinnym zespole muzycznym 
– „Ksawry”. Gdy w 1963 r. powstał w Grabownicy zespół obrzędowy 
”Wesele Grabownickie” od pierwszej próby grał wraz z ojcem w wido-
wisku. Po śmierci Ksawerego Dżonia w 1971 r. Ryszard stanął na czele 
kapeli, w której aktywnie grał do roku 2018. Kapela z jego udziałem 
uczestniczyła w licznych korowodach dożynkowych, zjazdach kapel  
i festiwalach, między innymi: w Toruniu, Kazimierzu n/Wisłą i w Ka-
dzidle na Kurpiach - z zespołem obrzędowym „Wesele Grabownickie” 
– w ogólnopolskim przeglądzie zespołów weselnych. 

Piękna gra akordeonisty Ryszarda Dżonia jest udokumentowana 
na płytach kapeli „Graboszczanie”, na licznych nagraniach studyjnych 
w Radiu Rzeszów, w TV Rzeszów. Był zawsze punktualny i obowiąz-
kowy. Mimo przejściowych kłopotów zdrowotnych zawsze służył po-
mocą, interesował się losem kapeli, czasem gdy sytuacja tego wymaga-
ła wskakiwał na zastępstwo. Był aktywny do samego końca. Ostatnim 
jego wywiadem i prezentacją muzyczną było w czerwcu tego roku spo-
tkanie z pracownicą Wydziału Muzykologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego, która w swojej pracy doktorskiej udokumentowała sylwetki 

akordeonistów z całej Polski. Była zachwycona duetem  
w naszym wykonaniu oraz samodzielną grą Ryszarda.

Dziękujemy Ci Ryszardzie za Twoją pracę w Kape-
li i Zespole Obrzędowym. Razem z innymi muzykantami 
kapel ludowych i orkiestr, w których grałeś. Graj w nie-
biańskiej Kapeli na chwałę Bogu, Matce Najświętszej i na 
pociechę ludziom tu na Ziemi. Bóg Ci zapłać Ryszardzie 
za Twą piękną pracę. 

Zbigniew Kowalski - Kierownik Muzyczny
Kapeli Ludowej „Graboszczanie”

Wspomnienie akordeonisty śp. Ryszarda Dżonia

Miejscowość Wesoła w gmi-
nie Nozdrzec już drugi rok uczestniczy  
w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi 
na lata 2021-2025. W roku 2021 mieszkań-
cy Wesołej we współpracy z Radą Sołecką 
i Sołtysem tej miejscowości, opracowali 
Sołecką Strategię Rozwoju wsi Wesoła na 
lata 2021-2025. Rada Gminy podjęła sto-
sowne uchwały o przyjęciu Strategii dla 
wsi Wesoła oraz o przystąpieniu do Pod-
karpackiego Programu Odnowy Wsi na 
lata 2021-2025.

W ramach realizacji Sołeckiej Stra-
tegii Rozwoju wsi Wesoła, w roku 2021 
obok Domu Strażaka została wybudowa-
na altana rekreacyjna i wyremontowa-
ne kominy na budynku Domu Strażaka. 
Całość inwestycji opiewała na kwotę 24 

895,30 zł. Dofinansowanie 
ze środków Województwa 
Podkarpackiego w ramach 
Podkarpackiego Progra-
mu Odnowy Wsi wyniosło  
12 000,00 zł, wkład własny 
Gminy Nozdrzec wyniósł 
12 895,30 zł. 

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego 
w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.

W 2022 roku podjęto dalsze działa-
nia zaplanowane do realizacji w Strategii. 
Wybudowane zostało ogrodzenie wokół 
budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w We-
sołej. Nowe ogrodzenie nie tylko poprawiło 
estetykę obejścia szkoły, ale także pozytyw-
nie wpłynęło na bezpieczeństwo uczniów  
i użytkowników placu sportowo-rekre-
acyjnego mieszczącego się obok budynku 
szkoły. Koszt zadania opiewał  na kwotę  
15 725,61 zł, z czego dofinansowanie po-
zyskane ze środków Województwa Podkar-
packiego w ramach Podkarpackiego Pro-
gramu Odnowy Wsi wynosi 50%.

W realizację działań objętych Sołec-
ką Strategią Rozwoju wsi Wesoła na lata 
2021-2025 zaangażowana jest lokalna spo-
łeczność. We wszystkich pracach uczestni-
czyli mieszkańcy wsi, druhowie z OSP We-
soła i członkowie LKS Wesoła. 

Partnerami Gminy Nozdrzec w reali-
zacji projektu są OSP Wesoła i LKS Wesoła.

Dziękujemy Wszystkim mieszkań-
com i Partnerom za aktywny udział w pra-
cach.

Anna Kłak

Podkarpacki Program Odnowy Wsi w Wesołej
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Wybrał Bóg trubadura
który gra dla niej pieśni radosne
Nie pyta o wymiar jej szczęścia 
Jedynie się przypatruje 

Nie wybrał pierwszego z brzegu 
Na koniec też nie zaglądał 
Zajrzał wśród niepokornych 
Natchnionych poprzeglądał 

Wybrał chłopca z gitarą 
który lubi też leżeć na kwietnej łące
Podziwia piękno natury 
i mówi witaj biedronce

Sentymentalny jest -a i owszem
Cnotom hołubi prawdziwie
Z wiatrem czasem gada 
Na bezdrożach się nie gubi

Na kładce wyznał jej miłość 
Bodajże całej zielonej 
Pod nimi wody znikały rwące 
Zaznali uczucia w brzuchu motyli

Agnieszka Mrozek

Do Matki Bożej Ognistej 

ta cisza która Cię otacza 
w złożonych dłoniach 
w skupionej tworzy 
podanych kwiatach 

palec do ust przyłożony 
małego a już świętego Jana 
modlitwa o cud na ziemi 
w bólu pocieszenia 

Jezus uśpiony bezpieczny 
nawet gdy ogień szalał 
przy Tobie schowany
przy Tobie ocalał 

ze zgliszczy wyciągnięta 
wzmacniasz siłą wiary 
gdy klęczę i świecę zapalam 
z ufnością w Ciebie spoglądam 

chroń Matko przed pożarem 
tym co w sercu płonie 
tym co na świecie szaleje 
daj ogień miłości który nie niszczy 
a grzeje

Katarzyna Tercha - Frankiewicz

Czar jesieni

Rozdaje jesień garściami
bursztynem złocone liście. 
Winogron fiolet kiściami
smaku nas kusi soczyście. 
Sad owocami zaprasza. 
Śliw, jabłek pełen po brzegi. 
Urodzaj grzybów ogłasza
zawalną zimę i śniegi. 
Dębów dojrzałe żołędzie
gradem się sypią na ziemię. 
Gdy sroga zima nadejdzie, 
zwierzętom na pożywienie. 
Owoce głogu czerwienią
krajobraz pól ożywiają. 
Lubię spacery jesienią, 
gdy liście na wietrze drgają. 
I płynie cisza melodią, 
co koi duszę zmęczoną,
jesienną cudną rapsodią
na skrzydłach wiatru niesioną. 

Magdalena Kondracka
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Dziwnie tak przed ludźmi
Stać nocą samotnie
Na ścieżce, na moście 
Z pustymi dłońmi być 
Piwo czy wino tworzy potrzebę
Tam bycia w chwili tej
Dym z papierosa pretekst
Żeby odejść na to ubocze
Można też z kimś naprzeciw
Toczyć o życiu rozmowy
Patrząc nad szczytem gór 
Oczami śledząc lecące gwiazdy
Bo taki samotnik bez niczego
Zdziwienie wzbudza i strach
Wśród błądzących z latarkami
Cóż on robi na mojej ścieżce 
Rozbija im pytanie świat 
Dziwak co wynurza się z mroku 
Choć tylko stoi i myśli.
A może on myśleć by chciał
że nie przeszkadza

Kamil Frankiewicz

Melancholia z nostalgią wśród jesiennych liści
baraszkują swobodnie po lesistych zboczach. 
Przemykają cichutko wśród winogron kiści, 
huśtając się beztrosko na wierzby warkoczach. 

Do pasieki zajrzały brzękiem urzeczone, 
gdzie ostatnie zapasy roje pszczół gromadzą. 
Skronie zdobiąc w korale jarzębin czerwonych,
przyprószonych uroczo srebrzystością szadzi. 

Udzielają się wszystkim... Nawet głóg kolczasty
w zamyśleniu pogubił swoje drobne listki.
Zadumał się wiekowy, stary klon ceglasty, 
patrząc jak pustoszeją parkowe alejki. 

I ja idę bezwiednie wabiona ich szeptem, 
pośród woni żywicy, rubinu kaliny.
Po alejach lipowych obsypanych złotem,
zasłuchana w jesienne pieśni bukowiny. 

Magdalena Kondracka

Rzekł...

Zetrę ten uśmiech z twojej twarzy 
Wymarzę to szczęście błogie 
Wykrzywię kąciki ust ku dołowi 
Rozkrwawię 
by życie twe 
było obrzydliwe jak moje 

Zgniotę twą radość 
niczym papieru kartkę
która niczemu nie zawiniła 
Zdeptam obcasem gładkim 
Ochlapię błotem 
Zbluzgam bo świat nie jest miły 

Pustkę zapełnię 
Plując na boki jadem
Subiektywnie
Oglądnie

Mogło być tak miło 
Nie czepiałbym się 

...mogłaś po prostu wypić ze mną kawę
 

Agnieszka Mrozek

Droga Anno

moja piękna droga Anno
co w Twej duszy się kryje
tego gwiazdy nie odgadną
i kwitnące na łące lilie

te wszystkie piękne kwiaty
Twą miłością się karmią
lecz gdy Ty ich nie pokochasz
rosły będą na darmo

moje serce jak te kwiaty
tylko Twojej pragnie miłości
a ja tylko chcę jednego
w Twym sercu na zawsze
zagościć

Damian Domoń

A gdyby tak

A gdybyś tak przysiadł 
Na mchu miękkim
 i świeżym
 Pachnącym lasem 
Wspomnieniem 
dzieciństwa. 

A gdybyś tak 
wspomniał 
O młodości minionej 
Kolorami mieniącej 
Pościeli w krochmalu. 

A gdyby tak powrócić 
Do czasu beztroski 
Wszystko takie świeże 
I smak chleba tak inny.

 A gdybym tak uciekła 
Od szarej codzienności 
Autostopem przez sen 
Cudowny świat miniony.

Anna Wiatrak

Ballada o skowronku

kiedy skowronek szepcze
o czymś nowym
jest szczęśliwy
bo wstaje sekunda
nowego poranka
na Ukrainie
wskazuje gest wolności
nie wiadomo
czy ku słońcu
czy ku ciemności

Krzysztof Graboń
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Kraków

Kocham ciebie Krakowie
od studenckich lat
mimo niechęci krakusów
do mojej osoby – pozornej.

Kocham ciebie wielki grodzie
zapisany złotem w dziejach
biciem Dzwonu Zygmunta
grobowcami królów
Wawelem

Kocham ciebie uniwersytecie
wszystkie kolegia
i stołówki
wszystkie aule
i Planty dookoła.

Najcudowniejszy w maju
czasie Juwenalii
wypitego piwa
kluczy do miasta
tysięcy turystów.

Póki co – piszę o tobie
miasto Kraków
wieczorami po zmęczonych dniach
obchodu zabytków
i muzeów
zdjęć przy pomnikach.

Jan Organ

***
lubię na świat 
patrzeć twoimi oczami
gdzie każda rzecz
nabiera kształtów 

codzienność chwili 
jest wyjątkowa
w kwiatach
zapachach

lubię na siebie 
patrzeć twoimi oczami
by ciągle dostrzegać 
blask piękna 

odkrywać w chwilach 
radość życia 
ciepłą tajemnicę 
spełnianej miłości 

Katarzyna Tercha - Frankiewicz

Nie powiem Ci jak żyć 
Co mówić 
Z kim pić 

Nie powiem którą iść z dróg 
Choć subiektywnie
kierunek wskażę

Gdy zechcesz - podprowadzę 

Miej swoje zdanie 
Bądź szczera 
Prawdziwa
Łukiem omijaj dwulicowych

Życie wciąż kołem się toczy 
Co wysyłasz to wraca
Łza czy uśmiech 
Jedno i drugie ubogaca
Uczciwie żyj 
(Córce)

Agnieszka Mrozek

Zdobywać

pomysł
owiany tajemnicą
zapomnieć
obowiązkami
miałem dochować
wierności

Krzysztof Graboń
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17 września w Muzeum Regio-
nalnym im. Adama Fastnachta w Brzo-
zowie odbył się wernisaż wystawy ikon 
stanowiących replikę części ikonostasu  
w Uluczu. Była to już kolejna wystawa 
ikon nieformalnej grupy artystów-pasjo-
natów malujących ikony pod patrona-
tem stowarzyszenia oraz brzozowskie-
go muzeum. Warsztaty są prowadzone  
w naszym powiecie od 2019 r przez biesz-
czadzką ikonopisarkę Jadwigę Denisiuk  
z Pracowni Ikon „Veraikon” w Cisnej. 

Wernisaż zainaugurowali Agniesz-
ka Adamska – Dyrektor Muzeum Re-
gionalnego w Brzozowie oraz Tadeusz 
Stępień – Prezes Zarządu Stowarzysze-
nia na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica 
Starzeńska witając zaproszonych gości 
,wśród których byli: Poseł do Sejmu RP 
Adam Śnieżek, w imieniu Posła do Par-
lamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy  
– Jerzy F. Adamski, Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie Henryk Ko-
zik, Radna Rady Powiatu w Brzozowie 
Magdalena Korona, Radne Rady Miej-
skiej w Brzozowie Aleksandra Haudek  
i Aneta Masłyk, Jadwiga Denisiuk z Pra-
cowni Ikon „Veraikon” w Cisnej, Dyrek-
tor GOK w Nozdrzcu Edyta Serwatka, 
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Przysiet-
nicy Wiesław Pałka, emerytowana dyrek-
tor muzeum Halina Kościńska, Sołtys so-
łectwa Grabownica Starzeńska Dominik 
Arendarczyk oraz sympatycy muzeum. 

Po przywitaniu i przedstawieniu 
projektu głos zabrał obejmujący patro-
natem honorowym imprezę Poseł Adam 
Śnieżek gratulując efektu końcowego, 
doceniając entuzjazm, zaangażowanie  
i umiejętności artystów. Podkreślił rów-
nież wyjątkowość projektu pn. „Roz-
wój aktywności twórczej mieszkańców 
powiatu brzozowskiego - namalowanie 
repliki ikonostasu z zabytkowej cerkwi  
w Uluczu”, dzięki któremu Muzeum 
wzbogaciło swoją stałą ekspozycję o je-
denaście ikon będących repliką orygi-
nałów z ikonostasu w Uluczu. Zapewnił  
o swoim dalszym wsparciu i zainteresowa-
niu rozwojem grupy malujących, którzy 
wspaniale promują Ziemię Brzozowską.

Projekt zrealizowało stowarzysze-
nie przy wsparciu muzeum dzięki udzia-
łowi grupy artystów – pasjonatów, którzy 
przez kilka tygodni malowali repliki ikon 
ikonostasu z XVII w. cerkwi w Uluczu. 
Praca nad ikonami odbywała się zarów-
no w domach artystów jak i na warszta-

tach, pod czujnym okiem instruktorów 
Jadwigi Denisiuk, Katarzyny Karabin  
i Aleksandry Kuklewicz z pracowni Ikon 
„Veraikon” z Cisnej. Opiekę merytorycz-
ną sprawował dyrektor Muzeum Archi-
diecezjalnego w Przemyślu ks. Marek 
Wojnarowski. Projekt został sfinansowany  
z programu Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu EtnoPolska. Edycja 
2022.

Dzięki temu projektowi muzeum 
brzozowskie nieodpłatnie wzbogaciło się 
o 11 ikon – replik - ikonostasu z greko-
katolickiej cerkwi z Ulucza. Sama świą-
tynia malowniczo położona nad Sanem 
na wzgórzu Dębnik była przez długi czas 
uznawana za najstarszą, zachowaną drew-

nianą cerkiew w Polsce. Cenny zabytek 
sakralny położony na terenie powiatu 
brzozowskiego został wzniesiony w XVII 
wieku. Po powojennych wysiedleniach 
(Akcja Wisła) w 1947 r. wieś niemal za-
nikła, a ważny ośrodek pielgrzymkowy 
opustoszał. Pięknie zachowana cerkiew  
ze wspaniałym ikonostasem była po woj-

nie celem rabusi, którzy ukradli kilka ikon. 
By ocalić resztę przeniesiono ikonostas do 
skansenu w Sanoku gdzie można go obec-
nie podziwiać. Tym samym cenny zabytek, 
datowany na 1682 r., ikonostas znalazł się 
poza granicami naszego powiatu. Ten pro-
jekt pozwala odtworzyć dziedzictwo kul-
turowe tej ziemi, bo ikonostas „wraca” na 

teren powiatu, repliki części 
ikonostasu będą stale ekspo-
nowane w Muzeum Regio-
nalnym w Brzozowie.

Odtworzenie części 
ikonostasu to ogromna praca 
wolontariuszy z grupy malu-
jącej ikony. Powstała w 2019 
r. grupa, która ciągle dosko-
nali swoje umiejętności, mo-
gła się podjąć realizacji tak 
trudnego, czasochłonnego 
zadania jakim jest malowa-
nie ikon dużego rozmiaru. 
Wśród naszych artystów, 
każdy ma nieco inne umie-
jętności i warsztat, ale efekt 

końcowy jest imponujący, a wykonane 
ikony zachwycają dokładnością odwzoro-
wania oryginałów, precyzją detali, głębią 
wyrazu, którą pozwala uzyskać tradycyjna 
technika tempery żółtkowej, gorejące zło-
to, profesjonalne przygotowane podobra-
zia. Entuzjazm i zaangażowanie artystów 
wolontariuszy pozwala im ciągle dosko-

Wernisaż wystawy ikon repliki 
części ikonostasu z cerkwi w Uluczu

Warto Wiedzieć
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Warto Wiedzieć

Tadeusz Stępień - Prezes Zarządu Stowarzyszenie
 na Rzecz Rozwoju Wsi  Grabownica Starzeńska

nalić swoje umiejętności. Pod „okiem” 
Pani Jadwigi Denisiuk ikonopisarki z 
Cisnej, która prowadzi warsztaty w Brzo-
zowie i księdza Marka Wojnarowskiego 
dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego 
w Przemyślu, wolontariusze szybko do-
skonalą swój warsztat techniczny, nie 
zaniedbując przy tym sfery sacrum, tak 
istotnie związanej z ikonografią. Temu 
drugiemu służyły w projekcie wykłady 
Księdza Marka Wojnarowskiego i opieka 
merytoryczna. 

Obecna wystawa ikon naszej grupy 
jest już czwartą w brzozowskim muzeum. 
Były też dwie wystawy w Foresterium  
w ruinach klasztoru w Zagórzu oraz  
w Małym Skansenie w Grabownicy Sta-
rzeńskiej. Na wernisażu wystawie 17 
września słuchaliśmy prelekcji ks. Mar-
ka „Ikona jako dzieło sztuki i modlitwa”. 
Wszak ikona jest nie tylko łącznikiem 
między wiernymi, a Bogiem. Jest także 
dziełem sztuki, które wywołuje zachwyt, 

wskazuje inne wymiary życia poza tymi 
przyziemnymi, wymiernymi, policzalny-
mi. Miała swoją szczególną rolę w ciem-
nych wiekach i mrokach średniowiecza, 
kiedy najwięksi twórcy grupowali się 
wokół klasztorów, pracowali i tworzyli 
najwspanialsze dzieła w katedrach i ko-
ściołach. A i dziś, jak przez wieki jest  
przedmiotem niesłabnącego zainteresowa-
nia.

W ramach projektu został zrealizo-
wany film prezentujący dziedzictwo kul-
turowe obszaru i realizację projektu. Film 
był już dwukrotnie emitowany TV Rze-
szów i można go obejrzeć w Internecie na 
stronie Starostwa Powiatowego i Muzeum 
Regionalnego w Brzozowie.

W ramach projektu i dzięki pracy 
wolontariuszy powstały następujące iko-
ny: Święty Jan Chrzciciel „Anioł Pustyni” 
(autorki: Justyna Kostecka, Anna Sawic-
ka), Matka Boska Eleusa Werchracka (au-
tor: Zofia Wojnar), Chrystus Pantokrator 

(autor: Izabela Gaweł), Wniebowstąpie-
nie Pańskie (autorzy: „Veraikon”, Aneta 
Rzeszut, Izabela Gaweł), Deesis (autorki: 
Danuta Kusińska, Małgorzata Habrat, Ka-
tarzyna Lubińska, Izabela Gaweł), Święty 
Piotr „z kluczami” (autor: Ewa Czyżow-
ska), Święty Mateusz Ewangelista (autor: 
Tomasz Bartnicki), Święty Marek Ewan-
gelista (autorzy: Edyta i Mariusz Serwat-
kowie), Święty Paweł (autor: Ida Stę-
pień), Święty Jan Ewangelista (autorki: 
Radosława Zygarowicz-Borek, Agnieszka 
Mrozek), Święty Łukasz Ewangelista (au-
torzy: Monika i Paweł Piątkowie). 

W jesienne oblicze Kazimierza Dolnego wpisała się im-
preza "Święto Jesieni". To plenerowa impreza o charakterze 
ogólnopolskim, czerpiąca z dziedzictwa kulturowego różnych 
regionów Polski. Na wydzielonych (regionami) stanowiskach 
odbywają się prezentacje, pokazy, warsztaty rękodzieła ar-
tystycznego artystów i twórców ludowych, żywności regio-
nalnej, produktów naturalnych i wszystkiego, co kulturowo 
związane z poszczególnymi regionami.

Bogactwo form rękodzieła z powiatu brzozowskie-
go m.in. rzeźb, wyrobów szydełkowych, makramy, haftów, 
odzieży, ikon, malarstwa, gobelinów, ozdób okolicznościo-
wych, które prezentuje stowarzyszenie pokazuje, że mamy  
z czego czerpać oraz czym się pochwalić. Prezentowane wy-
roby i pokazy są atrakcyjne dla mieszkańców Kazimierza 
Dolnego oraz turystów z Polski i z zagranicy.

To wydarzenie, to prezentacja naszej lokalnej kultury, 
doświadczeń, to żywy przekaz umiejętności tworzenia pol-

skiej kultury ludowej. To spotkanie z tradycją, czyli z auten-
tycznymi twórcami ludowymi z różnych regionów Polski, któ-
rzy dzielą się swoją wiedzą, pasją i umiejętnościami. 

Organizatorzy wydarzenia zapewniają mnóstwo atrak-
cji towarzyszących m.in. koncerty, konkursy, występy, różne 
działania edukacyjne oraz wiele innych atrakcji, dlatego im-
preza przyciąga kilka tysięcy turystów. 

Małe miasto z wielką historią - tak w kilku słowach 
można opisać Kazimierz Dolny. Przyciąga on turystów nie tyl-
ko licznymi zabytkami, ale także przepięknym i malowniczym 
położeniem nad Wisłą. To również mekka artystów i wielbi-
cieli sztuki – autorskich galerii, których jest tu ponad 60! To 
prawdopodobnie jedna z najsłynniejszych polskich miejsco-

wości, którą w każdy letni weekend chętnie odwiedzają turyści  
z całej Polski. - Sztuka jest bez wątpienia jednym z najczystszych  
i najwyższych elementów ludzkiego szczęścia. Trenuje umysł za po-
mocą oka, a oko poprzez umysł. Jak słońce barwi kwiaty, tak sztuka 
nadaje kolor życiu - John Lubbock.

Wyjazd do Kazimierza Dolnego odbył się w ramach dofinan-
sowania z budżetu powiatu brzozowskiego.
 

Małgorzata Chmiel – Prezes SLT w Brzozowie

Stowarzyszenie Ludzi Twórczych 
na „Święcie Jesieni”
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21 października na haczowskim bo-
isku sportowym „Orlik” przeprowadzono 
ostatnią kolejkę Cyklu turniejów piłki noż-
nej Oldboys 2022. Tuż po niej odbyło się 
oficjalne podsumowanie kilkutygodnio-
wych zmagań, podczas którego uczestni-
czącym w Cyklu drużynom wręczono dy-
plomy, puchary, nagrody w postaci sprzętu 
sportowego oraz drobne upominki. 

W tegorocznej edycji imprezy or-
ganizowanej przez Powiatowe Zrzeszenie 
LZS w Brzozowie udział wzięło 6 drużyn 
oldboys z terenu powiatu brzozowskiego. 
Były to ekipy z Bliznego, Haczowa, Starej 
Wsi, Humnisk, Izdebek i Brzozowa. Pił-
karska rywalizacja rozpoczęła się jeszcze 
we wrześniu w Haczowie, a kolejne turnie-
je rozgrywano na „Orlikach” w Bliznem, 
Orzechówce i Izdebkach. – Jako fascynat 
i kibic piłki nożnej rozgrywanie takiego 
Cyklu uważam za świetny pomysł i bardzo 
się cieszę, że mimo licznych trudności, po 

pandemicznej przerwie, po raz drugi z rzę-
du udało się go szczęśliwie doprowadzić 
do końca. Dlatego tym wszystkim, któ-
rzy kosztem swojego czasu poświęcili się  
w organizację tej imprezy chciałbym złożyć 
serdeczne podziękowania. Przede wszyst-
kim myślę tutaj o Leszku Gierlachu Prze-
wodniczącym Powiatowego Zrzeszenia 
LZS w Brzozowie oraz Marku Szerszeniu 
ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie, 
którzy byli twórcami tego przedsięwzię-
cia. Ale chciałbym również podziękować 
wszystkim zawodnikom, którzy rywalizo-
wali podczas poszczególnych turniejów. 
Po tym co dzisiaj zaobserwowałem, jestem 
dla nich pełen podziwu i uznania, bo mimo 
upływającego czasu ich sportowa forma  
i piłkarskie umiejętności są nadal na wyso-
kim poziomie – podkreślił Jacek Adamski 
Wicestarosta Brzozowski.    

Przed ostatnią kolejką w zasadzie 
znany był już triumfator całej imprezy. 
Był nią team Oldboys Brzozovia Brzozów, 
który po drodze wygrał pewnie wszystkie 
swoje spotkania. W Haczowie zwycięska 
ekipa z Brzozowa jednak nie rozegrała 
spotkania, gdyż rywale ze Starej Wsi z po-
wodu ubytków kadrowych nie przystąpili 
do meczu. Znacznie ciekawsza okazała się 
rywalizacja o pozostałe lokaty. W meczu 

decydującym o miejscu drugim doszło 
do bezpośredniej konfrontacji zainte-
resowanych ekip: Haczowa i Izdebek. 
Spotkanie mimo, że było niezwykle 
zacięte i obfitujące w liczne sytuacje 
zakończyło się bezbramkowym re-
misem. Oznaczał on, iż w końcowym 
rozrachunku druga pozycja przypadła 
ekipie Izdebek, a trzecia – Haczowo-
wi. Nie mniejsze znaczenie dla układu 
w tabeli miał rezultat ostatniej potycz-
ki pomiędzy Humniskami a Bliznem. 
Ciekawy mecz dostarczył zgromadzo-
nym widzom niemałych emocji. Nie-
znacznie lepszą okazała się drużyna  
z Bliznego, której zwycięstwo 3 – 1 
pozwoliło ostatecznie na zajęcie miej-
sca czwartego. Piąta lokata przypadła 
Starej Wsi, a szósta – Humniskom.

Szczegółowa klasyfikacja dru-
żyn po rozegraniu wszystkich turnie-
jów wyglądała następująco: I miejsce: 

Oldboys Brzozovia Brzozów – 15 pkt. 
(bilans bramkowy 32 – 6), II m. Old-
boys Izdebki – 7 pkt. (12 – 16), III m. 
Oldboys Haczów – 7 pkt. (9 – 15), 
IV m. Oldboys Blizne – 6 pkt. (11 – 
17), V m. Oldboys Stara Wieś – 3 pkt. 
(10 – 16), VI m. – Oldboys Humniska  
– 3 pkt. (12 – 22).

Podczas zakończenia imprezy 
kierownicy drużyn odebrali nagrody, 
które wręczyli Jacek Adamski – Wice-
starosta Brzozowski oraz Leszek Gier-
lach Przewodniczący Powiatowego 
Zrzeszenia LZS w Brzozowie. Oprócz 
uhonorowania drużyn wręczono też 
wyróżnienia indywidualne. Dyplo-
my, statuetki oraz drobne upominki 

odebrali Benedykt Pitera (Oldboys Haczów) 
– Najlepszy Bramkarz oraz Rafał Graboń 
(Oldboys Brzozovia Brzozów) – Najlepszy 
Zawodnik. Ponadto uhonorowano Henryka 
Kostkę, który podczas futbolowych zmagań 
sprawował opiekę medyczną.

Trzeba podkreślić, że przez wszystkie 
turnieje Cyklu nad sprawnym przebiegiem pił-
karskiej rywalizacji czuwali sędziowie Michał 
Pilszak oraz Wojciech Heret, którym należą 
się słowa uznania i podziękowania. – Mam na-
dzieję, że organizatorom nie zabraknie chęci, 
sił, animuszu i będzie jeszcze okazja do spo-
tkania się podczas kolejnych edycji. Integra-
cja byłych piłkarzy nie tylko z terenu powiatu 
brzozowskiego, ale i spoza, współzawodnictwo 
sportowe na świeżym powietrzu, to naprawdę 
świetna i ważna sprawa. Z drugiej strony, to 
też znakomita forma spędzania wolnego cza-
su. Dlatego deklaruję, tak jak do tej pory, że 
dołożę wszelkich starań, by samorząd powia-
towy zarówno finansowo, jak i organizacyjnie 
wspierał tego rodzaju inicjatywy – podsumo-
wał Jacek Adamski. 

Po części oficjalnej piłkarską impre-
zę zakończył wspólny grill. I tutaj słowa po-
dziękowań należą się Grzegorzowi Sobocie 
– Dyrektorowi SP w Haczowie, który po raz 
kolejny stanął na wysokości zadania, mocno 
angażując się w organizację podsumowania.

Marek Szerszeń, fot. Bogdan Dytko

Oldboys Brzozovia Brzozów znów najlepsza
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Aż 37 szkolnych drużyn ze szkół 
podstawowych oraz ponadpodstawowych 
z terenu powiatu brzozowskiego wzięło 
udział w Powiatowych Igrzyskach Dzieci, 
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz Li-
cealiadzie w sztafetowych biegach prze-
łajowych, które 11 października odbyły 
się na obiektach MOSiR w Brzozowie. 
Uczestniczące zespoły we wszystkich ka-
tegoriach wiekowych miały do pokonania 

dystans 6 x 800m. Mimo nie najlepszej 
pogody, dobre humory dopisywały przy-
byłym, a poszczególne biegi, tak jak to 
w sztafetach zwykle bywa, były zacięte  
i niezwykle emocjonujące. 

Zawody rozpoczęły się od biegów 
w kategorii Igrzysk Dzieci, gdzie rywali-
zowali uczniowie z rocznika 2010 i młod-
si. Wśród dziewcząt najlepsze okazały się 
zawodniczki z Bliznego, które prowadzi-
ły już od pierwszej zmiany i niewielką 
przewagę nad konkurencją utrzymały do 
samej mety. Drugie miejsce przypadło 
drużynie z Humnisk Nr 2, a trzecie zajęły 
zawodniczki z Humnisk Nr 1. W wyścigu 
chłopców klasę po raz kolejny potwierdził 
team z Bliznego. Mistrzowie Podkarpacia 
i czwarta szkolna drużyna kraju z roku 
ubiegłego nie zawiodła, linię mety minęła 
jako pierwsza, a jej trumf mimo ubytków 
kadrowych w żadnym momencie nie był 

zagrożony. Za nią uplasowały się ekipy 
z Domaradza Nr 1 oraz startująca poza 
konkurencją druga drużyna z Bliznego. 
Ostatecznie więc trzecia lokata przypa-
dła następnemu w kolejności - zespołowi 
Humnisk Nr 1.

Rywalizacja w kategorii młodzieży 
szkolnej (roczniki 2008-2009) rozpoczę-
ła się biegiem dziewcząt. Tutaj mimo, że 
wystąpiły tylko cztery zespoły wyścig był 

Sztafetowe biegi przełajowe

dosyć ciekawy. Na pierwszych zmianach 
na prowadzeniu utrzymywała się ekipa  
z Haczowa. Po trzeciej na czoło wysunę-
ła się drużyna z Bliznego, a po kolejnej 
liderami zostały dziewczęta z Humnisk. 
Swego przodownictwa nie oddały jednak 
do końca i to one pewnie zwyciężyły. 
Za nimi bieg kolejno kończyły Haczów  
i Blizne. Równie emocjonująco było 
w rywalizacji chłopców. Sytuacja  
w czołówce była dynamiczna, a po każ-
dej kolejnej zmianie był nowy lider. Na 
przedostatniej został nim Haczów, który 
utrzymał prowadzenie wyprzedzając na 
mecie teamy z Humnisk Nr 1 i Bliznego.

Ostatnim akordem biegowej im-
prezy były współzawodnictwo uczniów 
szkół ponadpodstawowych (rocznik 
2003 i młodsi). Zwycięzcami zarówno 
jednej, jak i drugiej kategorii zostali li-
cealiści z I LO. W biegu dziewcząt wiel-
kich emocji nie było zbyt dużo, bo w gro-
nie dwóch startujących drużyn licealistki  
z I LO bardzo wyraźnie wyprzedziły 
swoje koleżanki z ZSB. Wielka szkoda, 
że w zawodach nie wzięły działu uczen-
nice z ZSE. Z kolei wśród chłopców try-
umfatorzy znacznie wyprzedzili swych 
rówieśników z „budowlanki” i „ekono-
mika”.

Trzygodzinną imprezę zakończy-
ło wręczenie dyplomów oraz pucharów, 
które  otrzymały najlepsze zespoły. Za-
wody organizowane w ramach Kalen-
darza Powiatowych Szkolnych Imprez 
Sportowych były eliminacją do finałów 
wojewódzkich, w których wystartują tyl-
ko nasze mistrzowskie teamy oraz chło-
pięce zespoły z drugich miejsc w katego-
rii ID oraz IMS.

Marek Szerszeń
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Trzy medale w Mistrzostwach Podkarpacia
w lekkiej atletycePo perypetiach związanych z nie-

sprzyjającą aurą i kilkukrotnym przekłada-
niu zawodów w końcu udało się przepro-
wadzić Indywidualne Mistrzostwa Powiatu  
w lekkiej atletyce w kategorii Igrzysk Dzieci 
oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zawody, 
które w dniach 23 i 27 września odbyły się 
na obiektach MOSiR w Brzozowie zainau-
gurowały sportowy rok szkolny 2022/2023 
w powiecie brzozowskim i zgromadziły 
blisko 360 dzieci z kilkunastu szkół pod-
stawowych. Po zakończonych zmaganiach 
lekkoatletycznych w poszczególnych kon-
kurencjach wyłoniono najlepszych zawod-
ników, których uhonorowano dyplomami  
i medalami.

W kategorii Igrzysk Dzieci „złoto” 
wywalczyli:
- bieg 60m – Milena Krowiak (SP Humniska 

1) i Jarosław Kwolek (SP Blizne),
- skok w dal – Milena Słota (SP Humniska 

1) i Oliwier Mikoś (SP Domaradz 1),
- rzut piłeczką palantową – Małgorzata 

Śnieżek (SP Wola Jasienicka) i Błażej Żak 
(SP Niebocko),

- bieg 600m (dziewczęta) i 1000m (chłopcy) 
– Maria Korab i Mateusz Chęć (oboje SP 
Blizne).

Z kolei w ramach Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej tytuły najlepszych w powiecie 
zdobyli:
- bieg 100m – Izabella Owsiany (SP Humni-

ska 1) i Brajan Stanisławczyk (SP Doma-
radz 1),

- bieg 300m – Karina Filak (SP Zmiennica) 
i Emilian Kulon (SP Niebocko),

- bieg 600m (dziewczęta) i 1000m (chłop-
cy) – Martyna Kaczkowska (SP Haczów)  
i Maksymilian Żyła (SP Blizne),

- skok w dal – Oliwia Makarska (SP Hum-
niska 1) i Grzegorz Myśliwiec (SP Turze 
Pole),

- pchnięcie kulą – Kinga Pietrasz (SP Doma-
radz 1) i Paweł Cichoń (SP Górki),

- rzut dyskiem – Emilia Czopor (SP Dydnia) 
i Tomasz Tomoń (SP Golcowa 1),

- rzut oszczepem – Maja Szałajko (SP Hum-
niska 1) i Mateusz Lasek (SP Humniska 2).

Dwa złote i jeden brązowy medal wy-
walczyli reprezentanci powiatu brzozow-
skiego podczas Indywidualnych Mistrzostw 
Szkolnego Związku Sportowego w lekkiej 
atletyce, które w ramach Wojewódzkich 
Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej odbyły się w dniach 28-29 września  
w Kolbuszowej. W pierwszym dniu imprezy 
w kategorii dzieci na najwyższym stopniu 
podium stanęli Milena Krowiak (SP Nr 1  

w Humniskach) oraz Hubert Flis (SP w Ja-
sienicy Rosielnej), którzy mistrzowskie ty-
tuły wywalczyli w biegach sprinterskich na 
dystansie 60m. Ich czasy to odpowiednio 
8,56s oraz 8,27s. Dzień później w ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej brązowy me-
dal w rzucie dyskiem wywalczył Tomasz 
Tomoń (SP Nr 1 w Golcowej) osiągając  
w najlepszej swej próbie 24,59m.

Podczas ceremonii zakończenia za-
wodów naszym reprezentantom medale 
wręczała m.in. pochodząca z Kolbuszowej 
Magdalena Niemczyk – Mistrzyni Polski 
juniorek w biegach na 100m i 200m.

Rywalizacja na stadionie Funda-
cji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu  
w Kolbuszowej przyciągnęła w dwudnio-
wych zawodach blisko 800 młodych spor-
towców – uczniów szkół podstawowych  
z terenu całego województwa Podkarpac-
kiego. W tym gronie wystartowała rów-
nież 40-osobowa reprezentacja powiatu 
brzozowskiego wyłoniona po wcześniej 
przeprowadzonych zawodach powiato-
wych. Nasi zawodnicy wystartowali dobrze 

zdobywając 3 krążki. Oprócz wymienio-
nych medalistów wysokie miejsca zajęli 
również inni nasi uczniowie. Jarosław 
Kwolek zajął IV miejsce w biegu na 60m,  
a Sebastian Frydrych był VI w skoku  
w dal. Obydwaj startowali w rywalizacji 
dzieci, a na co dzień są uczniami SP w Bli-
znem. Ponadto w czołowej „8” Podkarpa-
cia znaleźli się Kinga Pietrasz z Domara-
dza zajmując VI miejsce w pchnięciu kulą 
(kat. IMS) oraz Błażej Żak z Niebocka, 
który w rzucie piłeczką palantową uplaso-
wał się na VIII pozycji (kat. ID).

Mimo olbrzymich trudności z or-
ganizacją eliminacji powiatowych, a tym 
samym wcześniejszą możliwością prze-
prowadzenia testów i treningów czy przy-
gotowania zawodników oraz fatalnymi 
warunkami pogodowymi w Kolbuszowej 
(szczególnie w drugi dzień finałów) start 
uczniów z naszych szkół należy uznać za 
udany. Potwierdza on po raz kolejny, że 
młodych talentów sportowych w powie-
cie brzozowskim nigdy nie brakowało.

Marek Szerszeń, fot. Andrzej Kędra
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