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Brzozów na wojskową 
nutę

Uhonorowani tytułem „Wiarus Podkarpacia” 

Wręczenie medali „Za zasługi dla Obronności Kraju”

Aplauz publiczności wywołał popisowy występ Wojskowej Orkiestry Garnizonowej w Rzeszowie oraz zespołu wokalnego „Quatro”

Awanse na kolejne stopnie wojskowe
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Salę widowiskową Brzozowskiego Domu Kultury 
późnym popołudniem 29 stycznia br. publiczność wypełni-
ła po brzegi. Wszystko to za sprawą 
niecodziennej uroczystości wręczenia 
aktów mianowań i odznaczeń resorto-
wych oraz nadania honorowego tytułu 
„Wiarusa Podkarpacia”, która w tym 
roku przybrała szczególnie uroczysty 
charakter. Wzięli w niej bowiem udział 
rodzice żołnierzy, którzy wzorowo od-
byli służbę wojskową i goście nie tylko 
z powiatu brzozowskiego, ale również 
sanockiego, leskiego i bieszczadz-
kiego. Uroczystość swoją obecnością 
uświetnili starostowie z wymienio-
nych powiatów oraz wójtowie gmin,  
z których przybyli wyróżnieni rodzice.  
W części artystycznej wystąpiła Woj-
skowa Orkiestra Garnizonowa z Rze-
szowa oraz zespół wokalny Quatro z klubu Garnizonowego 
w Rzeszowie. 

Organizatorami uroczystości byli: Starosta Brzozow-
ski Zygmunt Błaż, Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka i Woj-
skowy Komendant Uzupełnień w Sanoku ppłk. Piotr Skwo-
rzec.

Uroczystość rozpoczął Starosta Z. Błaż, który powitał 
gości i przybliżył pokrótce cel i okoliczności spotkania. Na-
wiązał do tragicznej katastrofy lotniczej pod Mirosławcem 
23 stycznia br., w której zginęło 20 oficerów Polskich Sił 
Powietrznych. Ich pamięć uczczono minutą ciszy. Następ-
nie kpt. Piotr Lasek odczytał Decyzję Ministra Obrony Na-
rodowej o mianowaniu na kolejne stopnie wojskowe, które 

otrzymali: stopień podpułkownika – major rezerwy Józef 
Rywka, stopień porucznika – podporucznik nie podlegający 
obowiązkowi służby wojskowej – Jan Dudek. 

W uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju 
i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej Srebrny 
Medal „Za Zasługi Dla Obronności Kraju” otrzymał Hen-
ryk Sułuja, zaś Brązowy Medal „Za Zasługi Dla Obronności 
Kraju” – Zbigniew Zielonka.

Bardzo ważną część uroczystości stanowiło uhono-
rowanie Srebrnymi Medalami „Za Zasługi Dla Obronności 

Kraju” rodziców, których co najmniej trzech synów wzorowo od-
było służbę wojskową. Odznaczenia otrzymali:

- z powiatu brzozowskiego: 
Bronisława Gładysz, Hali-
na i Andrzej Niemiec, Zyta  
i Jan Hunia, Danuta i Jan Si-
wieccy oraz Ewa Kuś,
- z powiatu sanockiego: 
Maria Kimak, Helena i Wło-
dzimierz Kopylec, Grażyna 
i Marian Adamscy, Bogu-
miła i Janusz Żyłka, Maria 
i Gerard Gajda, Krystyna  
i Józef Kaczmarscy, Felik-
sa i Tadeusz Żytka, Barbara  
i Ryszard Kosiarscy oraz 
Stanisława i Józef Pisula.
- z powiatu bieszczadzkie-
go i leskiego: Lucyna i Jan 

Borys, Genowefa i Józef Cholewa oraz Józefa i Andrzej Kuc.
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie,  

w podzięce za szczególne wspieranie wojska, poprzez świadczenie 
różnorakiej pomocy i umacnianie więzi ze społeczeństwem, nadał 
honorowy tytuł „Wiarusa Podkarpacia”, który w trakcie uroczysto-
ści został wręczony Staroście Brzozowskiemu Zygmuntowi Błażo-
wi, Staroście Sanockiemu Wacławowi Krawczykowi, Burmistrzowi 
Brzozowa Józefowi Rzepce, a także Przewodniczącemu Związku 
Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Pol-
skiego w Sanoku majorowi rezerwy Markowi Borkowskiemu oraz 
Julianowi Trebendzie.

Następnie głos zabrał Burmistrz J. Rzepka oraz płk Witold 
Przybyła, którzy wyrazili radość z faktu, że to właśnie w Brzozo-
wie zorganizowano tak piękną uroczystość i nadzieję na podobne 
w przyszłości.

Aplauz publiczności wywołał popisowy występ Wojsko-
wej Orkiestry Garnizonowej z Rzeszowa oraz zespołu wokalnego 
„Quatro”.

Wojskowa Orkiestra Garnizonowa w Rzeszowie

Narodziny Orkiestry sięgają jesieni 1944 r. W Przemyślu 
st.sierż. Stefan Unicki rozpoczął werbunek pierwszych muzyków 
do Orkiestry. Następnie Orkiestra zostaje przeniesiona do Tomaszo-
wa Lubelskiego. Kolejny etap wiódł Orkiestrę do Radzynia Podla-
skiego, po czym ponownie wraca do Tomaszowa Lubelskiego.

9 maja 1945 r. Orkiestra została oddelegowana do Inowroc-
ławia, a w grudniu 1946 r. przeniesiona do rzeszowskiego garnizo-
nu, wiążąc się z nim trwałymi więzami.

W dotychczasowej działalności Orkiestra wielokrotnie zaj-
mowała czołowe lokaty w Przeglądach i na Ogólnopolskich Festi-
walach Orkiestr Wojskowych. Zdobyła między innymi „Kryształo-
wą Buławę” oraz liczne wyróżnienia na szczeblu Okręgu i Wojska 
Polskiego. Do swoich sukcesów Orkiestra zalicza tournee po Niem-
czech, Republice Czeskiej oraz wizytę 18.03.1998 r. u Ojca Święte-
go Jana Pawła II w Watykanie i w Ambasadzie RP w Rzymie.

W dniach 22 - 24 września 2005 r. jako jedna z siedmiu 
orkiestr WP uczestniczyła w 40. Ogólnopolskim Konkursie Or-
kiestr Garnizonowych w Świeradowie Zdroju, zajmując I miejsce,  

Brzozów na wojskową nutę

Starosta Brzozowski Z. Błaż odbiera honorowy tytuł  „Wiarusa Podkarpacia”

Starosta Sanocki  Wacław Krawczyk gratuluje odznaczonym rodzicom
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ponadto jeden z muzyków st.plut. Krzysztof Wilk otrzymał na-
grodę specjalną dla najlepszego muzyka konkursu. Po tym suk-
cesie Orkiestra była w Austrii, gdzie brała udział w „Wiosennym 
Koncercie Muzyki Wojskowej”. W maju 2006 r. brała udział  
w pielgrzymce Wojska Polskiego do Lourdes we Francji. Obec-
nie Orkiestra liczy 28 muzyków.

W 2005 roku Orkiestra obchodziła 60-lecie istnienia  
i działalności artystycznej ukoronowaniem czego był uroczysty 
koncert w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Na prze-
strzeni lat kapelmistrzami Orkiestry byli:
• Porucznik  Stefan Ilnicki
• Kapitan Henryk Sarwa
• Major Kazimierz Gotesman
• Major Franciszek Suwała
• Major Edward Gerula
• Starszy chorąży sztabowy Tadeusz Chlebek
• Starszy chorąży Tomasz Kopyciński 
• Starszy chorąży sztabowy Stanisław Zając

Obecnie Orkiestrą dowodzi kapitan Andrzej Kufel, a tam-
burmajorem jest mł.chor. Adrian Sadowski. Magdalena Pilawska

Zespół wokalny „Quatro”

Zespól wokalny „Quatro” działa od dziesięciu lat  
w Klubie Garnizonowym w Rzeszowie. Tworzą go dziewczęta: 
Małgorzata Boć, Karolina Czekaj i Beata Rusinek - studentki 
rzeszowskich i warszawskich uczelni. 

Pieczę artystyczną nad zespołem i solistkami od począt-
ku działania sprawuje instruktor artystyczny Klubu Garnizono-
wego w Rzeszowie - Ewa Jaworska-Pawełek.

Wykonawcy są powszechnie znani nie tylko w środo-
wisku wojskowym, ale także cywilnym - dzięki osiągnięciom 
artystycznym na wielu Festiwalach i Przeglądach. Wykonawcy 
są między innymi laureatami: Festiwalu Pieśni Patriotycznej 
i Religijnej Wojska Polskiego, Przeglądu Form Scenicznych  
i Estradowych Wojska Polskiego. Jednak jako najbardziej zna-
czące wyróżnienie dziewczęta traktują występy dla żołnierzy, 
pełniących służbę w misjach pokojowych w Afganistanie i Boś-
ni. Repertuar zespołu to znane utwory polskiej muzyki rozryw-
kowej i przeboje zagranicznych artystów.

Niechaj pamięć o tajemnicy Wielkiej Nocy
przynosi trwały pokój i radość.

Niech umacnia nadzieję i rozpala miłość bliźnich.
Aby Zmartwychwstały Chrystus

napełniał żywą wiarą, nadzieją i życzliwością -
Mieszkańcom Powiatu Brzozowskiego

życzą

Przeżywając po raz kolejny 
Radość Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

życzymy Czytelnikom „Brzozowskiej Gazety Powiatowej”
aby przyniosły one odrodzenie duchowe
a serca wypełniły spokojem i ufnością

Redakcja BGP

Pan zmartwychwstał i jest z nami. Alleluja, alleluja! 
Głośmy razem z aniołami. Alleluja, alleluja!

Przewodniczący Rady  
Powiatu Brzozowskiego

Henryk Kozik
Wicestarosta Brzozowski

Janusz Draguła
Starosta Brzozowski

Zygmunt Błaż

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
życzymy Mieszkańcom gminy Brzozów i powiatu brzozowskiego,

aby blask prawdy o Zmartwychwstaniu
rozświetlił wszelkie mroki codzienności,

a wiara w nowe życie napełniła serca wszystkich radością, pokojem i nadzieją.
Życzymy, aby nastrój tych świąt, przybranych wiosenną radością,

utrwalił się w sercach 
i pozostał także w poświątecznej codzienności.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Pilszak

Burmistrz Brzozowa
Józef Rzepka
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 12 lutego br. nastąpiło oficjalne podpisanie porozumień 
patronackich pomiędzy szkołami ponagimnazjalnymi z powiatu 
brzozowskiego a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jana 
Grodka w Sanoku. 

Podpisanie dokumentów poprzedziły wcześniejsze rozmowy 
i uzgodnienia co do zakresu i pola współpracy. Miały one miejsce 
w Starostwie Powiatowym w Brzozowie 30 stycznia br. 

Na mocy podpisanego porozumienia PWSZ w Sanoku zo-
bowiązała się objąć dydaktycznym i naukowym patronatem szkoły 
ponagimnazjalne z powiatu brzozowskiego. Ponadto zadeklarowa-
no wzajemną współpracę i wymianę doświadczeń w zakresie przy-
gotowania młodzieży w szczególności klas maturalnych do pod-
jęcia dalszego kształcenia w ww. szkole wyższej. Młodzież wraz  
z rodzicami będzie mogła brać udział w spotkaniach z pracowni-
kami dydaktycznymi PWSZ w celu zapoznania się z aktualnymi 
oraz zaproponowania nowych kierunków kształcenia. Grono pe-
dagogiczne będzie miało okazję zapoznać się z ofertą kształcenia  
w ramach studiów podyplomowych i podjąć te studia. 

 Warto podkreślić, że do rozpoczęcia nauki w PWSZ w Sa-
noku skłania nie tylko bliska odległość i dogodne połączenia ko-
munikacyjne, ale również bardzo dobre warunki lokalowe szkoły  
i zaplecze techniczno-dydaktyczne.

Podpisanie porozumienia patronackiego miało miejsce  
w siedzibie PWSZ, wzięli w nim udział - ze strony powiatu brzo-

Podpisali porozumienie o współpracy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
 im. Jana Grodka w Sanoku

Inicjatywa utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej zrodziła się z potrzeb społeczno-gospodarczych 
oraz uwarunkowań demospołecznych miasta Sanoka, powia-
tu sanockiego i szerzej - Euroregionu Karpackiego. Obec-
ność tej placówki w województwie podkarpackim umożliwia 

zdobycie wyższego wykształcenia absolwentom szkół śred-
nich regionu bez ponoszenia wysokich kosztów utrzymania 
w wielkomiejskich ośrodkach akademickich.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku 
rozpoczęła kształcenie od roku akademickiego 2001/2002  
w dwóch obiektach przy ul. Mickiewicza 21. Biorąc pod uwa-
gę miejsce powołania Uczelni w Euroregionie Karpackim, 
u podstaw jej utworzenia legły takie kierunki jak filologia, 
filologia polska i kulturoznawstwo, w ramach których powo-
łano specjalności: język polski, język i kultura rosyjska, język 
i kultura słowacka, język i kultura ukraińska, oraz specjal-
ność kulturoznawczą: kultura krajów karpackich. Niektóre 
z nich, jak np. filologia słowacka czy ukraińska należą do 
specjalności rzadkich, oferowanych przez nieliczne ośrodki 
akademickie. Jednak ich powołanie, podobnie jak kierunku 
o profilu kulturoznawczym, właśnie w Sanoku związane jest 
ze specyfiką pogranicza i wielokulturowości regionu. Po-
zwalają kształcić w zakresie historii, teorii i analizy kultu-
ry duchowej, materialnej (zarówno wysokiej jak i ludowej) 
dziejów społecznych i politycznych Regionu Karpackiego, 

Podpisanie porozumień patronackich

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania

zowskiego: Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła, Se-
kretarz Powiatu Ewa Tabisz, Naczelnik Wydziału Oświaty 
i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Brzozowie 
Stanisław Pilszak oraz Dorota Kamińska Dyrektor I Lice-
um Ogólnokształcącego, Jerzy Olearczyk Dyrektor Zespołu 
Szkół Ekonomicznych i Jan Prejsnar Dyrektor Zespołu Szkół 
Budowlanych - władze uczelni reprezentowali: dr hab. Marek 
Paluch Prorektor ds. Rozwoju i Nauki, inż. Lesław Siedlecki 
Kanclerz, także dr inż. Ryszard Szypuła Dyrektor Instytutu 
Rolnictwa oraz ks. dr Bronisław Wyczawski.

Po dopełnieniu wszelkich formalności związanych  
z podpisaniem odpowiednich dokumentów goście zwiedzili 
uczelnię i zapoznali się z kierunkami kształcenia.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku - Instytut Rolnictwa
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z uwzględnieniem specyfiki etnicznej, religijnej i językowej ob-
szaru należącego obecnie do trzech państw: Polski, Ukrainy  
i Słowacji. Tradycje specyfiki szkol-
nictwa sanockiego i kultury konty-
nuują również dwa kierunki o profilu 
artystycznym, edukacja artystyczna  
w zakresie sztuk plastycznych i eduka-
cja artystyczna w zakresie sztuki mu-
zycznej, które poza wykorzystaniem 
potencjału kulturowego euroregionu, 
kształcą dodatkowo kadry dla miej-
scowych szkół, placówek dydaktycz-
nych, oświatowych i kulturalnych.

Natomiast biorąc pod uwagę 
tendencje rozwoju rynku, wymogi 
społeczne oraz tendencje rozwojowe  
w zakresie edukacji młodzieży, otwie-
rane kolejno nowe kierunki i specjalności odznaczają się zasię-
giem interdyscyplinarnym, wiążąc się z dyscyplinami całkowicie 
odmiennymi, takimi jak nauki techniczne, medyczne czy rolni-
cze. Zwiększa to możliwości zatrudniania absolwentów Uczelni  

i przyczynia się do utrwalania jej wizerunku i programu edu-
kacyjnego w Regionie Podkarpackim oraz na rynku lokalnym 

poprzez rozwijanie różnych 
form partnerstwa z insty-
tucjami lokalnymi i regio-
nalnymi, także w kontekście 
współpracy transgranicznej. 
Stąd też kolejne uruchamiane 
kierunki to: kierunek tech-
niczny: mechanika i budowa 
maszyn (2003/2004), kieru-
nek medyczny: pielęgniarstwo 
(2003/2004), kierunek rolni-
czy: rolnictwo (2005/2006). 
Natomiast w roku akademi-
ckim 2006/2007 uruchomio-

no dwie nowe specjalności na 
kierunkach prowadzonych, specjalność komunikacja medialna 
na kierunku filologia polska i specjalność kultura regionu tury-
stycznego na kierunku kulturoznawstwo. 

Sala zajęć praktycznych w Instytucie Pielęgniarstwa

Magdalena Pilawska

ZAPRASZA I PROPONUJE KURSY:
- Przygotowujące do egzaminu eksternistycznego z zakresu LO
- Pedagogiczne 
- Robotnika wykwalifikowanego w różnych zawodach
- Mistrza w różnych zawodach
- Informatyczne

ZAKŁAD   DOSKONALENIA   ZAWODOWEGO  W   RZESZOWIE
OŚRODEK   KSZTAŁCENIA   ZAWODOWEGO 

Brzozów  ul.  ks. J. Bielawskiego 1, II piętro
Tel./fax   (0 –13) 43  418  71   email: brzozow@zdz.rzeszow.pl

Ponadto przy ZDZ działają komisje:
- Nadające tytuły robotnika i mistrza w zawodzie
- Uprawnienia energetyczne, spawalnicze, monterów rur miedzianych
- Pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakła-

dach pracy

- Bhp dla wszystkich grup stanowisk zawodowych
- Kierowca wózków jezdniowych
- Palacz kotłów centralnego ogrzewania
- Kroju i szycia
- Bukieciarz, florysta
- Indywidualne we wszystkich zawodach

Punkt Doradztwa Zawodowego dla osób niepełnosprawnych 
– ZDZ Info, ZDZ Net
Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z usług, informacji i po-
radnictwa zawodowego. 

Zarząd Dróg Powiatowych
Po okresie letnim i jesiennym, w trakcie którego głównymi dzia-

łaniami Zarządu było bieżące utrzymanie dróg tj. wykonanie remontów 
cząstkowych, udrażniania i odnowy rowów przydrożnych oraz odkrza-
czania pasa drogowego, nastąpiło przygotowanie do okresu zimowego.

W listopadzie ub.r. zostały rozstrzygnięte przetargi na zakup ma-
teriałów uszorstniających, oraz zakup usług przy zimowym utrzymaniu 
dróg. 

Na okres zimowy zgromadzono 1200 m3 piasku i 100 ton soli, 
co powinno zapewnić prawidłowe utrzymanie dróg. Po przetargu zo-
stały podpisane umowy z dwoma firmami, które posiadają samochody  
z pługopiaskarkami, oraz trzema osobami z ciągnikami przystosowa-
nymi do zimowego utrzymania. W dyspozycji Zarządu jest  pięć płu-
go–piaskarek: trzy własne i dwie  z wynajmu, oraz własny ciągnik, do 
którego montowane są pług i posypywarka.  W razie potrzeby, przy 
dużych opadach śniegu, wykorzystywana jest dmuchawa. 

Ilość sprzętu na okres zimowy 2007/2008 jest wystarczająca 
na doraźne złagodzenie skutków zimy. Zarząd Dróg Powiatowych w 
Brzozowie odpowiada za utrzymanie na terenie powiatu 51 odcinków 

dróg o łącznej długości 250 km. W pierwszej kolejności 
odśnieżane są drogi, gdzie odbywa się komunikacja au-
tobusowa. 

Przy dużych opadach śniegu wykorzystywana jest dmuchawa

Kazimierz Tympalski
Kierownik ZDP w Brzozowie  
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W październiku 2007 roku przy szkolnej bibliotece ZSE powstało 
Szkolne Koło Wolontariatu, które aktualnie liczy ok. 50 osób.

Młodzież skupiona w nim pracuje z dziećmi, dorosłymi, osoba-
mi w podeszłym wieku i niepełnosprawnymi. 
Wszystkie zajęcia zostały wcześniej zaplano-
wane i uzgodnione z dyrekcjami ośrodków  
i nie odbywają się kosztem nauki w szkole. 
Wolontariusze swoją pracę wykonują w wol-
nym czasie, przed lub po lekcjach.  

Kilkunastoosobowa grupa systematycz-
nie odwiedza Przedszkole Nr 1 w Brzozowie. 
Dziewczęta zostały przydzielone do różnych 
grup, w których czytają przedszkolakom bajki, 
bawią się z nimi, śpiewają wspólnie piosen-
ki. Dzieci czekają na swoje starsze koleżanki,  
a one oprócz zabawy z młodszymi poznają 
pracę nauczycieli przedszkola.

Około 20 osób wiele czasu spędza  
z dziećmi w Świetlicy Socjoterapeutycznej. 
Tam pomagają im w odrabianiu zadań do-
mowych, w nauce, wykonują drobne prace 
porządkowe, dekoracje, rozmawiają z dzieć-
mi. Wolontariusze pomagali w organizacji 
pięknie przygotowanej wigilii oraz wycieczki  
w Bieszczady. Znajdują wspólny język 
z dziećmi, bo przecież dzieli ich nie-
wielka różnica wieku, są jak starsze do-
bre rodzeństwo. Poza tym spora część 
wolontariuszy jest spoza Brzozowa  
i często czas do przyjazdu autobusu spę-
dzają właśnie w świetlicy przy filiżance 
ciepłej herbaty.

Grupa 8 dziewcząt pracuje wspól-
nie z niepełnosprawnymi w Warsztatach 
Terapii Zajęciowej w Starej Wsi. Dziew-
czyny poza sercem i czasem dawanym 
swoim podopiecznym poznają potrzeby 
osób niepełnosprawnych, rozmawiają 
z nimi, żartują, pomagają w drobnych 
czynnościach samoobsługowych. Uczą 
się także wielu nowych rzeczy: wypla-
tania z wikliny, wypalania  ceramiki, tkactwa.

Około 10 osób postanowiło swój czas poświęcać dla osób star-
szych, czasem niedołężnych. Pracują w Domu Pomocy Społecznej. Raz 
lub dwa razy w tygodniu spotykają się z wybranymi osobami, które 
czekają na nich jak na słoneczny promień. Wolontariuszki rozmawia-

ją, wysłuchują historii, nieraz ciekawych, dotyczących 
historii swoich miejscowości, spacerują, czytają książ-
ki swoim podopiecznym i przede wszystkim uczą się 
cierpliwości.

29 listopada 20 wolontariuszy włączyło się  
w ogólnokrajową akcję zbierania pieniędzy na budowę 
domu dla niepełnosprawnych w Kielcach. Kwestująca 
na ulicach Brzozowa młodzież zebrała 821,10 zł.

  W listopadzie Koło zorganizowało w szkole 
akcję „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem”. Zbie-

rano maskotki i słodycze dla potrzebu-
jących. Uczniowie i nauczyciele po-
darowali około 160 maskotek i ponad  
7 kg słodyczy. Większą część zabawek 
wolontariuszki przekazały do świetlicy 
Oddziału Dziecięcego brzozowskiego 
szpitala. Słodycze i pozostałe maskotki 
rozdzielono pomiędzy Świetlicę Socjo-
terapeutyczną, Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej i Dom Pomocy Społecznej.

Z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku z wszystkich 
placówek wraz z pięknymi życzenia-
mi dla członków Koła napłynęły po-
dziękowania za otrzymywaną pomoc  
i życzliwość.

Praca wolontariuszy nie polega 
na robieniu rzeczy wielkich. Wystar-
czy zrobić jakąś małą rzecz. Ona ma 
jednak wielkie znaczenie. Ci, którzy 
otrzymują pomoc, mają możliwość 

przebywania z uśmiech-
niętymi, miłymi młodymi 
ludźmi, a młodzież uczy się 
cierpliwości, odpowiedzial-
ności, systematyczności  
i czuje się potrzebna, dowar-
tościowana. Rozwija także 
swoją wrażliwość, odkrywa 
nowe, dobre cechy charakte-
ru. Wolontariusze zdobywają 
nowe doświadczenia, pozna-
ją wielu nowych przyjaciół. 
Mają satysfakcję i poczucie 
zadowolenia ze swojej przy-
datności. Wolontariat to nie 
tylko sposób na spędzanie 

wolnego czasu, czy bycie 
użytecznym. Jest to przede wszystkim wyjście naprze-
ciw drugiemu człowiekowi, to podjęcie odpowiedzial-
ności za niego, to doświadczenie obdarowywania i by-
cia obdarowywanym.

Wolontariat w ZSE
                  „Możesz zmienić świat na lepszy, 
                    robiąc jedną małą rzecz, dla innych ...”

Joanna Sperber-Rygiel

Przekazanie zabawek dla Oddziału Dziecięcego 
w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie

Dziewczęta ze Szkolnego Koła Wolontariatu

UWAGA !!!
Zagubiono legitymacje szkolne na nazwiska: 

Leń Adam - kl. I f ZSB, Chorążak Barłomiej - kl. II b ZSB 

Uczciwego znalazcę prosimy o kontakt pod adresem:
Redakcja „Brzozowskiej Gazety Powiatowej”, ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel./fax (0-13) 43-431-65
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POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów

tel. (0-13) 43-421-37, (0-13) 43-421-49, fax (0-13) 43-421-48

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 21. 02. 2008 r.

1. Sprzedawca (staż)
2. Sprzedawca (stoisko mięsne)
3. Pomocnik piekarza
4. Kierowca C+E

5. Pomocnik szklarza
6. Sprzedawca
7. Kucharz
8. Sprzedawca stolarki okiennej

9. Szwaczka
10. Operator wózków widłowych
11. Referent ds. turystyki (staż)
12. Sprzedawca telefonów (staż)

22 stycznia br. w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Brzozowie odbyły się 
zajęcia grupowe z poradnictwa zawo-
dowego dla osób bezrobotnych, które 
ukończyły studia wyższe i pozostają bez 
pracy. 

Szkolenie prowadził psycholog 
– doradca zawodowy posiadający kilku-
letnie doświadczenie w pracy trenerskiej 
w zakresie przygotowywania się do pro-
cesu rekrutacji. 

Zajęcia prowadzone były cyklicz-
nie – 4 spotkania trwające 3 
godziny. Po ukończeniu zajęć 
uczestnicy otrzymali bezpłatne 
materiały szkoleniowe związa-
ne z tematyką poszczególnych 
zajęć. Tematem zajęć była au-
toprezentacja, komunikacja in-
terpersonalna i aktywne metody 
poszukiwania pracy.

Z punktu widzenia osoby 
poszukującej pracy nauka auto-
prezenacji jest konieczna, aby 
w pozytywny sposób zaprezen-
tować siebie podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej. Warto pokazać 
się z jak najlepszej strony, żeby 
dzięki zdobyciu akceptacji in-
nych realizować postawione sobie 
cele na przykład znaleźć pracę. Autopre-
zentacja może więc pomóc nam nie tylko  
w życiu zawodowym, ale także osobi-
stym. Innymi słowy, autoprezentacja to 
umiejętność budowania własnego wize-
runku. Siłą autoprezentacji jest właści-
wy dobór informacji przedstawionych  
w odpowiedniej formie i stosownym cza-
sie. Informacje niosą  nie tylko wypowia-
dane przez nas słowa, ale także sposób  
w jaki mówimy, nasze zachowanie, wy-

Zdobądź wymarzoną pracę
gląd, gesty, mimika. Na nasz wizerunek, 
a tym samym jakość autoprezentacji 
składają się: komunikacja pozawerbalna 
i komunikacja werbalna. Podczas rozmo-
wy około 55% informacji jest przekazy-
wanych pozawerbalnie (poprzez to, co 
widzimy), a pozostałe 45% słownie (po-
przez to, co słyszymy, z czego ton głosu, 
sposób mówienia to 38%, a treść to 7%).  

Uczestnicy poprzez zajęcia war-
sztatowe doskonalili swoją wiedzę, na te-
mat istotnych aspektów  autoprezentacji:

- oczy i wyraz twarzy
- postawa
- gestykulacja
- kontakt wzrokowy 
- odległość od rozmówcy
- rekwizyty
- ubranie.

Omówione zostały także sposoby 
radzenia sobie ze stresem, przygotowanie 
i rozmowa kwalifikacyjna.  Każdy w różny 
sposób radzi sobie ze stresem. Często zda-

rza się jednak, że mamy pewne umiejętno-
ści, z których od dawna już nie korzystamy 

lub używamy ich bardzo rzadko, 
a które byłyby bardzo przydatne  
w walce ze stresem zarówno w pra-
cy, jak i w życiu osobistym. Może-
my też nauczyć się od innych osób 
różnych sposobów radzenia sobie 
ze stresem. Poszerzając naszą listę 
takich umiejętności, możemy sięg-
nąć po nie wtedy, gdy są nam naj-
bardziej potrzebne.

Podczas zajęć osoby przy-
gotowywały się do spotkania  
z pracodawcą. Omówione zosta-
ły pytania zadawane kandydatom 
podczas symulacji rozmowy kwa-
lifikacyjnej. Uczestnicy poznali  
zasady oceny kandydatów. 

Po takim przygotowaniu 
mogą w sposób bardziej zdecydowany  
i pewny siebie przygotować się do kolej-
nych rozmów kwalifikacyjnych.

Zajęcia są prowadzone w małych 
grupach (około 10 osób). Osoby zainte-
resowane uczestnictwem serdecznie za-
praszamy do Powiatowego Urzędu Pracy 
w budynku przy ulicy Kościuszki 2 (wej-
ście obok sklepu Centrum, I piętro, pokój  
nr 2). 

Uczestniczki szkolenia

Piotr Ziemiański



e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl �

Zdobądź wymarzoną pracę

POWIATOWA  STACJA  SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W  BRZOZOWIE

ul. Moniuszki 17, 36-200 Brzozów, tel./fax (0-13) 43-414-59

Warunki zdrowotne środowiska
Na 14 wodociągów objętych monitoringiem, 7 wodociągów 

produkowało wodę nie odpowiadającą wymogom z uwagi na wy-
stępujące przekroczenia zawartości głównie żelaza, manganu i męt-
ności. Zakłady wodociągowe rozpoczęły monitoring wewnętrzny 
jakości wody. Wydano 6 decyzji stwierdzających warunkową przy-
datność wody do spożycia, w jednym przypadku prowadzone jest 
postępowanie administracyjne. W 3 wodociągach jakość wody pod 
względem bakteriologicznym była kwestionowana.

Na poprawę jakości wydano 3 decyzje o braku przydatno-
ści do spożycia. Badania kontrolne wody nie były kwestionowa-
ne. Przeprowadzono remont części pomieszczeń stacji uzdatniania 
wody w Izdebkach, co wpłynęło na poprawę stanu techniczno-sa-
nitarnego. 

Na terenie powiatu znajdują się 2 baseny kąpielowe, w któ-
rym jakość wody była  kwestionowana w miesiącu lipcu, z uwagi 
na obecność gronkowców koagulazo dodatnich. PPIS w Brzozowie 
wydał decyzje wstrzymujące działalność obiektów. W wyniku prze-
prowadzonych działań technologicznych oraz uzyskania pozytyw-
nych wyników badania wody działalność została wznowiona. Brak 
jest zorganizowanych kąpielisk. Obiekty użyteczności publicznej 
- zarówno Domy Opieki Społecznej, obiekty wczasowo-turystycz-
ne, hotel, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, dworzec PKS, jak  
i środki transportu do przewozu pasażerów, chorych i zwłok nie 
budziły zastrzeżeń sanitarnych.

Żywność i żywienie
W 2007 r. na terenie powiatu funkcjonowały 394 obiekty 

produkcji i obrotu środkami spożywczymi, kosmetykami oraz  ma-
teriałami do kontaktu z żywnością. W obiektach tych przeprowa-
dzono ogółem 406 kontroli sanitarnych. Ilość obiektów w stosunku 
do roku ubiegłego uległa zmniejszeniu o 10, dotyczy to zwłasz-
cza małych sklepów spożywczych i obiektów małej gastronomii.  
Z pobranych do badania w ramach urzędowej kontroli i monitorin-
gu próbek żywności negatywnie oceniono 2, w tym 1 pod wzglę-
dem mikrobiologicznym i 1 w zakresie cech organoleptycznych.  
W roku 2007 ilość próbek zakwestionowanych była niższa niż  
w roku 2006 r. Na terenie powiatu prowadzi działalność 31 za-
kładów produkcji żywności. Podczas przeprowadzonych kontroli  
w 2 zakładach stwierdzono niewłaściwy stan techniczno-sanitarny, 
wydano decyzje administracyjno nakazowe. 

Prowadzone kontrole sanitarne w zakresie realizacji sy-
stemu kontroli wewnętrznej, w tym GHP i GMP oraz HACCP ze 
szczególnym uwzględnieniem ich dokumentowania dla potrzeb 
oceny ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa żywności wykazały, że 
w większości obiektów opracowane i wdrożone są zasady GHP  
i GMP. W 4 zakładach  został wdrożony system HACCP, nato-
miast w pozostałych obiektach produkcji jest w trakcie wdrażania. 
W 2007 r. kontynuowano wzmożony nadzór w sklepach wielko-
powierzchniowych oraz placówkach gastronomicznych usytuowa-
nych w miejscowościach wypoczynku i przy trasach turystycznych,  
w których kontrole prowadzono również w godzinach popołudnio-
wych i w dni wolne od pracy. Podczas przeprowadzonych kontroli 
w jednym przypadku stwierdzono niewłaściwy stan techniczno-sa-

nitarny pijalni piwa, i podjęto stosowne działania. W pozo-
stałych obiektach nie stwierdzono większych nieprawidło-
wości. 

Oświata zdrowotna i promocja zdrowia
Kierunki działań Oświaty Zdrowotnej i Promo-

cji Zdrowia przyjęte  do realizacji w 2007 roku wynikały  
z zadań Narodowego Programu Zdrowia, problemów zdro-
wotnych i potrzeb środowiska lokalnego. Działalność pro-
wadzona była tak jak w roku ubiegłym poprzez realizację 
programów: ogólnopolskich i wojewódzkich tj. „Radosny 
Uśmiech, Radosna Przyszłość”, „Już teraz mogę zadbać  

o zdrowie swego przyszłego dziecka - zapobieganie wadom 
cewy nerwowej”, „Różowa wstążeczka”, ”Wolność oddechu 
- zapobieganie astmie” ,”Co każda kobieta wiedzieć powin-
na”, „Wiem co jem i dlaczego”, „Program edukacji zdrowot-
nej dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym”, „Szkolne pro-

gramy antytytoniowe”, „Zawsze razem”, „Trzymaj formę”, 
„Edukacja młodzieży szkolnej – zapobieganie HIV/AIDS”. 
Tematyka dotyczyła: chorób zakaźnych, nowotworowych, 

Podsumowanie działań PSSE w 2007 r. cz. I 

„Rzuć palenie razem z nami”

Przedszkolaki z PS Nr 2 w Brzozowie

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE
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SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Brzozowie 

higieny jamy ustnej, chorób serca, zapobiegania astmie, wadom 
cewy nerwowej, tematyki antytytoniowej, HIV/AIDS, racjonalne-
go odżywiania, higieny osobistej  
i zdrowego stylu życia. Organi-
zowane były  również akcje-kam-
panie o.z. tj: „Światowy Dzień 
Zdrowia” „Światowy Dzień bez 
Tytoniu”, „Bezpieczne wakacje”, 
„Dzień Walki z Rakiem”, ”Rzuć 
palenie razem z nami’, „Świa-
towy Dzień AIDS” – Kampania 
Społeczna, Zapobieganie ptasiej 
grypie”, „Kampania – STOP me-
ningokokom”, „5x dziennie wa-
rzywa i owoce”, „Pomaluj Życie 
na NOVO”. W roku 2007 po raz 
kolejny realizowane były także na 
terenie Gminy Brzozów działa-
nia dotyczące uzależnień „Razem 
przeciwko uzależnieniom”.

Podjęte działania  w ramach pro-
gramów i akcji prowadzone były poprzez 
organizowanie narad, szkoleń, konferen-
cji, konkursów, olimpiad, dystrybucji ma-
teriałów oraz imprez oświatowo - zdro-
wotnych do środowisk: dzieci i młodzieży 
w systemie szkolnym i pozaszkolnym, 
nauczycieli i wychowawców, rodziców, 
pacjentów, pracowników placówek służ-
by zdrowia, zakładów pracy i instytucji. 
W ramach realizacji przedsięwzięć pro-
gramowych i nieprogramowych współ-
pracowano ze Starostwem Powiatowym, 
samorządami lokalnymi, służbą zdrowia, 
placówkami oświatowo - wychowawczy-
mi, zakładami pracy, kołami gospodyń 
wiejskich, policją, Brzozowskim Domem 
Kultury, Muzeum Regionalnym i media-
mi. W roku 2007 przeprowadzono rów-
nież 87 wizytacji w obiektach na terenie 
powiatu.

Środowisko pracy
W ewidencji zakładów pracy jest 139 obiektów. Nadzorem 

sanitarnym objęto 94 zakłady pracy, w których jest zatrudnionych 
3478 pracowników. Przeprowadzono ogółem 186 kontroli i rekon-
troli.

W 27 zakładach pracy stwierdzono przekroczenie najwyż-
szych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia, w ekspozycji, w których pracuje 589 pracowników. W sto-
sunku do roku 2006 uległa zwiększeniu liczba pracujących w eks-
pozycji przekroczenia dopuszczalnych norm - w tym: hałas z 302 do 
575 i drgania z 37 do 67 osób. W ekspozycji czynników rakotwór-
czych uległa zwiększeniu liczba zatrudnionych z 192 do 368 osób, 
w tym 17 kobiet. Są to pracownicy przetwórstwa drzewnego oraz 
służby zdrowia i kopalnictwa ropy naftowej.

Na czynniki biologiczne głównie eksponowani są pracownicy 
leśnictwa, służby zdrowia, rolnictwa oraz  przemysłu spożywczego  
i pracownicy służb komunalnych. W roku 2007 nie notowano cho-
rób zawodowych.

Na terenie powiatu brzozowskiego prowadzi działalność  
6 dystrybutorów substancji i preparatów chemicznych, a 20 za-
kładów stosuje w działalności zawodowej substancje i preparaty 
chemiczne. Liczby te są porównywalne w stosunku do roku ubie-

głego. Stwierdzone uchybienia dotyczyły: braku karty cha-
rakterystyki substancji lub preparatu chemicznego, błędów  

w kartach charakterystyk sub-
stancji  lub preparatu chemicz-
nego, braku badań lekarskich 
pracowników, nieaktualnych 
badań i pomiarów występują-
cych czynników szkodliwych 
dla zdrowia, braku wymagane-
go zaplecza socjalnego.  Podjęto 
niezbędne czynności w zakresie 
wyeliminowania ww. uchybień. 
Stan sanitarno - porządkowy  
w nadzorowanych zakładach 
pracy ocenia się jako zadowala-
jący i  uległ znacznej poprawie.

Placówki nauczania i wy-
chowania

Sekcja Higieny Dzieci  
i Młodzieży nadzoruje 81 obiektów sta-
łych oraz obiekty sezonowe związane  
z wypoczynkiem dzieci i młodzieży, wo-
dociągi w zakładach nauczania i wycho-
wania oraz samochody do przewozu dzieci  
i młodzieży. Przeprowadzono 195 kon-
troli sanitarnych. W stosunku do 2006 r. 
stan sanitarno-techniczny zakładów na-
uczania i wychowania uległ poprawie.  
W 2007 r. wyremontowano Szkołę Pod-
stawową w Wydrnej wraz z zastępczą salą 
gimnastyczną oddano do użytku nowe 
2 pełnowymiarowe sale gimnastyczne 
wraz z zapleczem, wymieniono okna  
w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozo-
wie. Wszystkie szkoły są skanalizowane 
i posiadają ubikacje wewnętrzne. Tylko 
Szkoła Filialna w Bukowie nie posiada 
centralnego ogrzewania. W dalszym cią-
gu kilka budynków przedszkolnych wy-
maga modernizacji. W 43 placówkach 
zbadano stanowiska uczniowskie pod 
względem dostosowania tych stanowisk 

do wzrostu ucznia.  W dostosowaniu mebli do wzrostu ucz-
niów utrzymuje się dobra sytuacja. Meble są oznakowane, 
prawidłowo dobierane i zestawiane. 

W zakresie zaopatrzenia placówek nauczania i wycho-
wania w meble i sprzęt sportowy atestowany nastąpiła znaczna 
poprawa w stosunku do ubiegłego roku. 31 placówek wyda-
je posiłki ciepłe dla 2890 osób co stanowi wzrost w stosunku 
do roku ubiegłego o 10%. W wydawaniu drugich śniadań 
nastąpił nieznaczny spadek w stosunku do roku ubiegłego. 
Również stan sanitarny miejsc przygotowania i wydawania 
posiłków nie budził zastrzeżeń. Oceniono rozkłady zajęć  
w 252 oddziałach. Nieprawidłowości występują sporadycz-
nie. Ogólnie należy podkreślić, że jakość rozkładów lekcji 
utrzymuje się na stabilnym, dobrym poziomie. W dalszym 
ciągu występują znaczne trudności w wyegzekwowaniu 
dobrej jakości wody w wodociągach szkolnych. Wynika to  
z tego, że brak centralnych wodociągów zaopatrujących 
większą ilość ludzi w wodę. Praktycznie prawie każda pla-
cówka posiada własny wodociąg.

Podsumowanie akcji „Razem przeciwko uzależnieniom”

Kampania „Trzymaj formę”
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Blizne - obsługuje dzielnicowy - młodszy aspirant Wiesław 
Mazur
Orzechówka, Wola Jasienicka - obsługuje dzielnicowy - 
młodszy aspirant Bogdan Wolanin 
Telefon kontaktowy do Rewiru Dzielnicowych w Jasienicy 
Rosielnej (013) 43-06-007.

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

Oficer Prasowy
mł. asp. mgr Joanna Kędra 

- Ohar

Zgodnie z obietnicą złożoną w poprzednim wydaniu Brzo-
zowskiej Gazety Powiatowej  w kolejnych  numerach  przedstawię 
państwu Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Brzozo-
wie oraz wskażę poszczególne rejony służbowe, które obsługują. 
W lutowym wydaniu będą to dzielnicowi z Rewiru Dzielnicowych 
w Nozdrzcu i Jasienicy Rosielnej. 

REWIR DZIELNICOWYCH W NOZDRZCU  
Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Noz-
drzcu - aspirant Marek Sowa 
Nozdrzec - obsługuje Kierownik Rewiru -
aspirant Marek Sowa 
Wara, Izdebki – obsługuje dzielnicowy   
- sierżant Robert Rachwalski
Wesoła, Hłudno – obsługuje dzielnicowy 
– sierżant Piotr Słaby
Siedliska, Huta Poręby, Wołodź - obsługuje 
dzielnicowy – starszy posterunkowy Bogdan 
Milczanowski.
Telefon kontaktowy do Rewiru Dzielnicowych w Nozdrzcu  
(013) 43-08-375.

REWIR DZIELNICOWYCH W JASIENICY ROSIELNEJ
Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Jasienicy Rosielnej - aspi-
rant Krzysztof Pelczar
Jasienica Rosielna - obsługuje Kierownik Rewiru - aspirant 
Krzysztof Pelczar

Poznaj swojego 
dzielnicowego

Marek Sowa

Robert Rachwalski Piotr Słaby Bogdan Milczanowski

Bogdan Wolanin Krzysztof Pelczar Wiesław Mazur

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
Zespołowi Redakcyjnemu i wszystkim Czytelnikom

„Brzozowskiej Gazety Powiatowej”
pragniemy złożyć serdeczne życzenia

wszelkiej pomyślności, życzliwości i dobroci.
Niech świąteczny czas Zmartwychstania Pańskiego

będzie okresem radości i pokoju.

Komendant Powiatowy Policji
mł. insp. mgr Edward Ząbek

Oficer Prasowy
mł. asp. mgr Joanna Kędra - Ohar

Restauracja ALTA poleca

Życzymy smacznego!

Sposób przyrządzenia:
Jajka ugotować, pokroić w ósemki wraz z pomidorami. 

Cebulę kroimy w piórka. Sos: jogurt i przyprawy. Wszystkie 
składniki układamy w salaterce zalewając sosem.

Sałatka z owoców morza

Składniki:
- krewetki
- pomidory
- czerwona cebula
- jajka

- sałata zielona
- szczypior
- jogurt naturalny
- przyprawy
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KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W BRZOZOWIE
ul. A. Mickiewicza 1, 36-200 Brzozów

tel. (0-13) 43-411-41, fax (0-13) 43-44-000
e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl

ZAPRASZAMY   NA   NASZĄ  STRONĘ !!!

http://straz-brzozow.w.interia.pl
https;//binp.info/kppspbrzozow/

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

W okresie od 01. 01. do 07. 02. 
2008 r. odnotowano 44 zdarzenia, w tym 
12 pożarów. W działaniach związanych  
z gaszeniem pożarów brało udział 20 
zastępów straży pożarnej w składzie 80  
ratowników PSP i OSP. W opisywanym 
okresie miało miejsce 31 miejscowych za-
grożeń, w których brało udział 33 zastępy 
w składzie 113 ratowników. Odnotowano 
1 fałszywy alarm.

Charakterystyczne zdarzenia z ostat-
niego okresu:

14. 01. 2008 r. w Haczowie 
miał miejsce pożar samochodu.  
O godz. 8.25 Centrum Powiada-
miania Ratunkowego w Brzozo-

wie otrzymało informację o zderzeniu się 
dwóch samochodów. Dyżurny na miejsce 
zdarzenia zadysponował 1 zastęp z Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy 
Powiatowej PSP w Brzozowie oraz za-
stęp OSP Trześniów. Samochód osobo-
wy Peugeot 106 znajdował się na jezdni  
a BMW na prywatnej posesji. 

Kierujący działaniami nie odno-
tował osób poszkodowanych. W wyniku 
zderzenia samochód Peugeot zapalił się, 
zaś pożar ugasili uczestnicy kolizji przy 
pomocy gaśnic przed przybyciem jedno-
stek. Na miejsce zdarzenia przybył pa-
trol Policji. Strażacy oznakowali miejsce 
zdarzenia i zabezpieczyli rozbite pojazdy. 
Usunięto z jezdni samochód Peugeot, ze-
brano pozostałości powypadkowe i zneu-
tralizowano plamę oleju. 

20. 01. 2008 r. miał miejsce 
pożar budynku mieszkalnego  
w miejscowości Turze Pole. Po 
otrzymaniu informacji dyżurny 
w Centrum Powiadamiania Ra-

tunkowego w Brzozowie zadysponował 
na miejsce zdarzenia 2 zastępy z Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej Komen-
dy Powiatowej PSP w Brzozowie oraz 
jednostki OSP ze Zmiennicy, Jasionowa  
i Trześniowa. 

W chwili przybycia na miejsce 
pożaru zastępów z JRG Brzozów palił 
się budynek mieszkalny. Pożarowi towa-
rzyszyło silne zadymienie na poddaszu  
i wewnątrz budynku. Ratownicy pracu-
jący w aparatach ochrony dróg oddecho-
wych i przy użyciu podręcznego sprzętu 
burzącego wykryli zarzewie ognia i poda-
li dwa prądy gaśnicze. Przybyłe jednostki 
OSP Zmiennica, Jasionów i Trześniów 
wykonywały zadania wskazane przez 
kierującego akcją.  Patrol Policji wspólnie  
z kierującym działaniami przeprowadził 
czynności dochodzeniowe. Pogorzelisko 
przekazano właścicielowi. 

23. 01. 2008 r. miał miej-
sce wypadek drogowy  
w miejscowości Brzozów. 

Na miejsce zdarzenia dyżurny zadyspo-
nował zastęp z JRG Brzozów. W chwili 
przybycia na miejsce wypadku strażacy 
zastali samochód osobowy Audi 80, który 
po tym jak wpadł w poślizg  uderzył pra-
wym bokiem w barierę ochronną i usunął 
się częściowo do rowu. 

W wyniku zdarzenia poszkodowa-
ny został kierowca. Na miejscu znajdo-
wała się karetka Pogotowia Ratunkowego 
i patrol Policji. Działania polegały na za-
bezpieczeniu rozbitego pojazdu (odłącze-
nie akumulatora) i oznakowaniu terenu 
działań. W chwili oględzin miejsca zda-
rzenia stwierdzono, że uszkodzeniu uległ 
słup energetyczny. Na miejsce wypadku 
wezwano pogotowie energetyczne. Roz-
bity pojazd odciągnięto na pobliskie miej-
sce parkingowe.

31. 01. 2008 r. miał miej-
sce wypadek drogowy  
w miejscowości Jabłoni-
ca Polska. O godz.14.38 

dyżurny w Centrum Powiadamiania Ra-
tunkowego w Brzozowie otrzymał infor-
mację o wypadku, po czym zadyspono-
wał tam zastęp z JRG Brzozów. W chwili 
przybycia na miejsce strażacy zastali 
samochód marki Skoda, który po zderze-
niu znajdował się w przydrożnym rowie. 
Drugi uczestnik kolizji odjechał z miejsca 
wypadku. Brak było osób poszkodowa-
nych. Przybyły zastęp zabezpieczył teren, 
odłączył dopływ prądu oraz zakręcił za-
wory instalacji gazowej samochodu. Po 
przybyciu patrolu Policji i wykonaniu 
przez nich czynności dochodzeniowych, 
ratownicy wyciągnęli samochód  z  rowu 
na jezdnię. Miejsce zdarzenia przekazano 
Policji.

DZIAŁANIA  PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ  
W  BRZOZOWIE  W  OKRESIE  OD  01. 01.  DO  07. 02. 2008 r.

Informacje zebrał i opracował: 
    mł.kpt. Tomasz Mielcarek   

EKOLOGICZNE CENTRUM ODZYSKU ELEKTRONIKI
Jabłonica Polska 169, 36-213 Haczów, tel. 0 506 437 839, 0 600 854 361

Odbieramy do utylizacji:
- sprzęt komputerowy
- sprzęt biurowy
- sprzęt teleinformatyczny

- sprzęt telekomunikacyjny
- sprzęt agd i audio-video
- sprzęt medyczny
- przyrządy do nadzoru i kontroli

www.ecoe.com.pl
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PRZEWODNIK  ROLNIKA

W związku ze zmianą ustawy o płatnościach do gruntów rolnych 
oraz obowiązywaniem nowego formularza wniosku, rolników 

będą obowiązywały nowe zasady przyznawania płatności.

Od 2008 roku na formularzu wniosku można ubiegać się o przyznanie:
1. Jednolitej płatności obszarowej;
2. Płatności uzupełniającej;
3. Płatności do upraw roślin energetycznych;
4. Przejściowej płatności z tytułu owoców miękkich;
5. Płatności uzupełniającej do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, upra-

wianych na trwałych użytkach zielonych – w roku 2008 deklarowane jako JPO, 
TUZ:

6. Płatności uzupełniającej do powierzchni upraw chmielu, do której przyznano  
płatność w roku 2006;

7. Oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów);
8. Płatności cukrowej;
9. Pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich  

i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Zmianie uległa definicja działki rolnej oraz opisywanie upraw. Rolnicy nadal będą 
mogli grupować uprawy, do których przysługuje ten sam rodzaj płatności. Podsta-
wową grupę upraw będzie stanowić powierzchnia kwalifikująca się do jednolitej 
płatności obszarowej (JPO). W ramach działki rolnej należy następnie zadekla-
rować powierzchnie upraw, które kwalifikują się do przyznania uzupełniających 
płatności, do upraw roślin energetycznych lub płatności do owoców miękkich. Do 
powierzchni działki rolnej producent będzie mógł wliczyć przylegające do siebie 
powierzchnie mniejsze niż 0,1 ha (np. oczka wodne do 100m2, rowy do 2 metrów, 
ogródki przydomowe). Nie oznacza to jednak, że płatność będzie przysługiwała 
oddzielnie do rowów i oczek wodnych.

Wprowadzone zostaną nowe zasady dotyczące dobrej kultury rolnej, oznaczające, 
że rolnicy będą mogli uprawiać zboża (pszenica, owies, żyto i jęczmień) na tej sa-
mej powierzchni nie dłużej niż 3 lata. Ponadto obszar uprawy zbóż należy wry-
sować w dostarczony załącznik graficzny, a w przypadku jego braku do wniosku 
należy dołączyć oświadczenie zawierające wykaz wszystkich działek, na których 
prowadzona jest uprawa zbóż.

Płatności bezpośrednie będą przysługiwały rolnikowi na będące w jego posiada-
niu na dzień 31 maja danego roku grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa 
rolnego o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, utrzymane w dobrej kulturze 
rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska. Oznacza to, że w przypad-
ku przekazania gospodarstwa po 31 maja płatność będzie przysługiwała przekazują-
cemu gospodarstwo, natomiast do gruntów sprzedanych przed tym dniem płatność 
przysługuje nabywcy.

Terminy składania wniosku oraz 
realizacji płatności

Wnioski o przyznanie płatności na rok 
2008, rolnicy mogą składać w biurach po-
wiatowych ARiMR, właściwych ze względu 
na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnio-
skodawcy oraz za pośrednictwem poczty,  
w terminie od 15 marca do 15 maja  
2008 r.

Dopuszczalne jest złożenie wniosku 
w terminie 25 dni kalendarzowych po tym 
terminie, czyli do 9 czerwca 2008 r., jed-
nakże należna rolnikowi płatność będzie 
pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy 
opóźnienia.

Zmiany do złożonego wniosku o przy-
znanie płatności (za wyjątkiem płatności cu-
krowej) rolnicy będą mogli składać do 31 
maja 2008 r.

Dopuszczalne jest również złoże-
nie zmiany do wniosku do dnia 9 czerwca  
2008 r., jednak zmiana ta spowoduje zmniej-
szenie o 1% za każdy dzień roboczy opóź-
nienia kwoty płatności odnoszącej się do 
powierzchni działek, dla których dokonano 
zmian lub powierzchni działek dodanych. 

Jeżeli przed ww. terminami ARiMR 
poinformowała rolnika o stwierdzonych 
nieprawidłowościach we wniosku lub jeśli 
powiadomiła rolnika o zamiarze przeprowa-
dzenia kontroli na miejscu i jeśli ta kontrola 
ujawni nieprawidłowości, zmiany do wnio-
sku nie będą uwzględnione w odniesieniu 
do działek rolnych, w przypadku których 
stwierdzono nieprawidłowości.

Informacje na ww. temat można uzyskać:
- Biuro Powiatowe ARiMR w Brzozowie, ul. 
3-go Maja 1, tel. 013 434-46-83; 013 434-
41-01;
- Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 
w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 2, tel. 434-
11-89.

Nowe zasady przyznawania 
płatności w 2008 roku

AGENCJA  RESTRUKTURYZACJI 
I  MODERNIZACJI  ROLNICTWA

Biuro Powiatowe w Brzozowie,
ul. 3 Maja 1, tel. (013) 43 43 161, (013) 43 44 101

BP ARiMR w Brzozowie



1� Zapraszamy na stronę Starostwa Powiatowego w Brzozowie http://www.powiatbrzozow.pl

INFORMACJE  Z  POWIATU

Wacław Bieńczak, Henryk Dąbrowiecki, Bolesław 
Kostur i Halina Kościńska zostali laureatami trzynastej 
edycji konkursu „Indywidualności Roku 2007 w regionie 
brzozowskim”. Tytuł ten przyznawany jest przez czytel-
ników i członków redakcji miesięcznika „Wiadomości 
Brzozowskie” po weryfikacji wniosków przez komisję 
konkursu.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu gospodarz uro-
czystości Mariusz Kaznowski Redaktor Naczelny „Wia-
domości Brzozowskich” - od pierwszej edycji konkurs 
miał uroczystą oprawę zewnętrzną. Podniesienie jednak 
jego rangi nastąpiło z chwilą wprowadzenia w 1999 r. 
wręczenia podczas dorocznej gali statuetki „Indywidual-
ność roku w regionie brzozowskim”. Statuetkę nieodpłat-
nie zaprojektował brzozowski rzeźbiarz Piotr Woroniec, a 
wykonuje ją artysta rzeźbiarz Andrzej Samborowski-Zaj-
del, absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych po 
dyplomie w pracowni pochodzącego z Jasionowa prof. 
Mariana Koniecznego.

 W tym roku statuetki laureatom wręczył Burmistrz 
Brzozowa Józef Rzepka, zaś dyplomy okolicznościowe 
Redaktor Naczelny „WB” Mariusz Kaznowski. 

Podsumowanie oficjalnej części gali stanowił kon-
cert formacji „Jazz POM Band” w składzie: Jerzy Florek, 
Krzysztof Piątek, Piotr Piotrowski, Antoni Rychlec, Woj-
ciech Szuba i Julian Zych. Koncert był utrzymany w kli-
macie dobrego jazzu nowoorleańskiego.

Wacław Bieńczak
tytuł Indywidualność roku 2007 w regionie Brzozowskim 
otrzymał za prowadzoną z szerokim rozmachem działal-
ność sponsorską i społeczną oraz hojne wspieranie orga-
nizatorów kilkuset imprez na terenie regionu brzozowskie-
go, za osobiste zaangażowanie w lepsze funkcjonowanie 
brzozowskiego sportu, za utworzenie kilkunastu miejsc 
pracy w firmie cukierniczej w Brzozowie, a szczególnie 
za pełnię „serdeczności dla tych, którzy zwracają się do 
niego o pomoc”

Henryk Dąbrowiecki
tytuł Indywidualność roku 2007 w regionie Brzozowskim otrzymał za 
promowanie sportu w regionie brzozowskim i aktywną pracę w ści-
słym kierownictwie organizacji sportowych, zwłaszcza jako wiceprze-
wodniczący Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe 
w Krośnie w latach 1995-1999 oraz wiceprezes Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej w Krośnie od 2004 roku, za ponad 30-letnią, bezintere-

sowną i pełną osobistego zaangażowania działalność w innych or-
ganizacjach pozarządowych, m.in. w Lidze Obrony Kraju, Związku 
Harcerstwa Polskiego i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, 
a także za podejmowanie takich inicjatyw, jak powstanie Ludowe-
go Zespołu Sportowego „Zryw” w Dydni oraz utworzenie Orkie-
stry Dętej przy Zarządzie Gminnym Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Dydni

Bolesław Kostur
tytuł Indywidualność roku 2007 w regionie Brzozowskim otrzymał 
za krzewienie idei sportu i łowiectwa w regionie brzozowskim, za 
nieodpłatną i aktywną pracę w charakterze autora bądź redaktora 
kilku publikacji zwartych i kilkudziesięciu artykułów o tematyce 
sportowej i myśliwskiej, a także zastępcy redaktora naczelnego 
kwartalnika „Łowiec Galicyjski”oraz przewodniczącego Komisji 
Informacji, Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich Okręgowej 
Rady Łowieckiej w Krośnie

Halina Kościńska
tytuł Indywidualność roku 2007 w regionie Brzozowskim otrzymała 
za prowadzenie pozazawodowej działalności w zakresie utrwalania 
dziedzictwa kultury ludowej regionu brzozowskiego, za liczne pomysły  
i inicjatywy rozsławiające lokalną etnokulturę, za uczenie i wychowy-
wanie w poszanowaniu dla pamiątek przeszłości i dorobku twórców 
z okolic miasta nad Stobnicą oraz za „energię i zapał, który oddała 
służbie dla społeczeństwa regionu brzozowskiego”

Indywidualności Roku 2007 rozdane

Indywidualności roku 2007
(od lewej: Henryk Dąbrowiecki, Halina Kościńska, Bolesław Kostur)

Magdalena Pilawska

Zaproszeni goście

fot. St. Cyparski
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INFORMACJE  Z  POWIATU

27 stycznia br. w Sanktuarium Maryjnym w Starej Wsi odbyło 
się spotkanie opłatkowe dla parlamentarzystów „Prawa i Sprawiedli-
wości” ze środowiskami „Solidarności”, Komitetów Obywatelskich 
i organizacji niepodległościowych, a także niektórych ugrupowań 
chłopskich z ziemi przemysko-krośnieńskiej. 

Organizatorem spotkania był Poseł na Sejm RP z PiS Marek 
Kuchciński, natomiast współorganizatorami Pełnomocnik PiS w po-
wiecie brzozowskim Henryk Kozik i Poseł na Sejm RP z PiS Piotr 
Babinetz.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. koncelebrowaną przez 
Duszpasterza Samorządowców Archidiecezji Przemyskiej, ks. Pro-
boszcza Parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu Mariana Bocho, ks. 
Infułata Juliana Pudło oraz Proboszcza w Starej Wsi Ojca Stanisława 
Owoca. 

W eucharystii uczestniczyli Posłowie na Sejm RP z PiS: Marek 
Kuchciński, Piotr Babinetz, Jan Bury, Stanisław Zając oraz Senatoro-
wie RP z PiS Andrzej Mazurkiewicz i Stanisław Piotrowicz. Władze 

Spotkanie opłatkowe parlamentarzystów i samorządowców

samorządowe reprezentowali: Marszałek Województwa 
Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński, Wicemarszałek 
Bogdan Rzońca, Wicemarszałek Kazimierz Ziobro, Staro-
sta Brzozowski Zygmunt Błaż, były Wicewojewoda Pod-
karpacki Dariusz Iwaneczko, ówczesny Podkarpacki Kura-
tor Oświaty Maciej Karasiński, a także zaproszeni goście. 

Po mszy św. Henryk Kozik zaprosił wszystkich par-
lamentarzystów, samorządowców i księży do pamiątkowej 
fotografii przed Bazyliką Starowiejską, a następnie do obej-
rzenia Muzeum Ojców Jezuitów. Dalsza część uroczysto-
ści przebiegała w Domu Generalnym Sióstr Służebniczek 
NMP w Starej Wsi. Tradycyjnie nie zabrakło dzielenia się 
opłatkiem i składania sobie życzeń. 

Na zakończenie Siostry Starowiejskie zaprosiły 
uczestników spotkania opłatkowego do sali teatralnej na 
obejrzenie spektaklu pt. „Nowe życie”, który został przy-
gotowany przez siostry postulantki. 

Anna Kałamucka

Pamiątkowa fotografia ze spotkania opłatkowego

Msza św. w Sanktuarium Maryjnym w Starej Wsi 

4 lutego 2008 r. w sali kina Brzo-
zowskiego Domu Kultury odbył się wykład 
dotyczący najnowszej historii naszego kra-
ju pt. „Agonia komunizmu rozpoczęła się  
w Polsce”. Wykład wygłosił znany re-
porter, publicysta i pisarz Zbigniew 
Branach. Jako reporter uczestniczył  
w strajkach sierpniowych na Wybrzeżu  
w 1980 roku. Założył koło NSZZ „Solidar-
ność” w warszawskich mediach.

W połowie lat 90-tych zaniechał pra-
cę dziennikarską, poświęcając się działal-

ności pisarskiej. Napisał wiele książek, które 
znajdują się w bibliotekach szkół ponadgimnazjalnych.

Jako znawca najnowszej historii brał udział w licznych audy-
cjach telewizyjnych i radiowych. Na kanwie jego książki o Księdzu 
Zychu, powstał film dokumentalny  pt. „Zwłoki nieznane”.

W wykładzie Zbigniewa 
Branacha pojawiły się również ele-
menty tematów „Polskie Grudnie”  
i „Nie byłoby Sierpnia 80, gdyby nie 
było Grudnia 70”.

W wykładzie udział wzięli: Starosta Brzozowski 
Zygmunt Błaż, Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła, 
Sekretarz Powiatu - Ewa Tabisz, Przewodniczący Rady Po-
wiatu Henryk Kozik oraz dyrektorzy szkół i nauczyciele. 

Słuchaczami wykładu była młodzież z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Brzozowie, Zespołu Szkół Bu-
dowlanych w Brzozowie, Zespołu Szkół Ekonomicznych  
w Brzozowie oraz Gimnazjum Nr 1 i 2 z Brzozowa. Go-
dzinny bardzo interesujący wykład zaznajomił wszystkich 
obecnych na sali z wieloma nieznanymi faktami z najnow-
szej historii naszej Ojczyzny.

Zbigniew Branach

Wykład Zbigniewa Branacha

Stanisław Pilszak
Naczelnik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej
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1 lutego br. w Muzeum Regionalnym im. Adama Fastnachta  
w Brzozowie odbył się finisaż wystawy znanej krośnieńskiej malarki 
Małgorzaty Twardzik-Wilk. Sylwetkę i dorobek artystyczny malarki 
przedstawił w swoim wystąpieniu Dyrektor Muzeum Regionalnego 
Mariusz Kaznowski. Na temat prac artystki bardzo pozytywnie wypo-
wiada się mieszkający w Krośnie poeta i prozaik Jan Tulik: „Obecne 
prace to głównie pejzaż pełen słonecznych barw, niemal próba uwiecz-
nienia podkarpackich widoków, malowanych w impresjonistycznej 
konwencji. Interesujące są także jej kwiaty, pełne zmysłowego lata 
słoneczniki lub łąka nasycona muzyką owadów. Także kwiaty - moty-
wy do projektowanych tapiserii. 
Wystarczy kwietną łąkę przenieść 
na rozpięte krosna i powstałby 
urokliwy gobelin. Tematyka ro-
ślinna może być w przypadku tej 
artystki traktowana również jako 
dialog z secesyjnymi wzorami. 
Nawiązanie do tego okresu jest 
widoczne w onirycznych portre-
tach kobiet, które z jednej strony 
są pięknościami, z drugiej, mimo 
ciepłego klimatu barw, kobietami 
fatalnymi. Malarka jakby chciała 
przekonać widza, że femme fatale 
to niekoniecznie dama, która zo-
stała obdarzona przez naturę pięknem mrocznym, ale i ta, która pod 
powierzchnią pastelowej twarzy może skrywać naturę pochłaniają-
cą i unicestwiającą najbliższy jej świat, zwłaszcza osoby przeciwnej 
płci”.

Sama malarka w wywiadzie udzielonym dla „Naszego Głosu” 
mówi „Rysowanie i malowanie towarzyszyło mi od najmłodszych lat  
i właściwie nie wyobrażam sobie życia bez takiego sposobu wyraża-
nia swojej ekspresji. Ta pasja znalazła wyraz i kontynuację w studiach 
artystycznych, na specjalizacji: malarstwo, które ukończyłam w 1992 
roku na UMCS-ie w Lublinie w pracowni malarskiej profesora Ma-
riana Stelmasika. Pod koniec studiów moje poszukiwania artystycz-

ne skupiały się głównie wokół tematu 
człowieka i jego prawdziwego życia we-
wnętrznego i miały raczej charakter eks-
presjonistyczny. Dzisiaj moje zaintereso-
wania przebiegają dwutorowo. Pozostało 
zainteresowanie człowiekiem, ale dążę 
do bardziej nastrojowego, dekoracyjne-
go ujęcia tematu. Wprawny obserwator 
dojrzy tu inspiracje twórczością Gusta-
wa Klimta i secesją wiedeńską. Drugim 

nurtem jest zainteresowanie przyrodą  
i jej pięknem. W tych obrazach kontempluję naturę i jej 
nastroje, a szczególnie czar mojej ulubionej pory roku, 
jaką jest wg mnie jesień. Tu ważna jest dla mnie inspira-
cja twórczością realistów rosyjskich, a szczególnie Izaaka 
Lewitana.”

Obrazy Małgorzaty Twardzik-Wilk były prezento-
wane na kilkudziesięciu wystawach malarskich w kraju  
i za granicą. Szereg jej prac znajduje się obecnie w pry-
watnych zbiorach zarówno w Polsce jak też we Francji, 
Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Austrii i Słowacji.

Malarstwo Małgorzaty Twardzik - Wilk

Dyrektor M. Kaznowski wręcza kwiaty malarce

Jacek Cetnarowicz

Obrazy Małgorzaty Twardzik-Wilk

Dwa zaproszenia na romantyczną kolację we dwoje w restau-
racji ALTA były główną atrakcją uczestnictwa w walentynkowym 
pokazie filmu „Jeszcze raz”. Brzozowski Dom Kultury w Brzozowie 
zorganizował również konkurs walentynkowy, w którym po wysłaniu 
poprawnych odpowiedzi na dwa pytania, wygrać można było książkę  
i filmy DVD „Jeszcze raz” oraz breloki firmy NICI. 

Była to już druga edycja tego konkursu. W ubiegłym roku cie-
szył się on dużym zainteresowaniem. 14 lutego br. publiczność rów-
nież dopisała wypełniając po brzegi salę widowiskową BDK. Już 
po wejściu do kina święto zakochanych uczcić można było lampką 
szampana i słodyczami. 

Przed seansem Dyrektor BDK w Brzozowie Sebastian Michal-
ski wraz z Janem Florkiem powitali publiczność, po czym poprosili 
osobę z widowni o wylosowanie zwycięskich biletów. Zaproszenia 
na kolację wręczył przedstawiciel firmy ALTA.

Podkreślić należy entuzjazm i frekwencję z jaką publiczność 
wzięła udział w konkursie. Kolejne atrakcje BDK przygotowuje na 
Dzień Kobiet.

Walentynki w brzozowskim „Sokole”

Losowanie zwycięskich biletów
Anna Władyka
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W dniach 27.01-01.02. br. odbyło 
się w Poznaniu XIV Ogólnopolskie Fo-
rum Teatrów Szkolnych. Organizatorami 
Forum było między innymi: Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświa-
ty w Poznaniu oraz władze miasta Pozna-
nia. Wzięło w nim udział 17 zespołów 
teatralnych z całej Polski. Kandydatów 
typowały kuratoria oświaty poszczegól-
nych województw.

Województwo podkarpackie repre-
zentował Szkolny Teatr Lalki i Aktora ze 
Szkoły Podstawowej  im. prof. W. Pańki 
w  Turzym Polu ze  spektaklem „Nocny 
marek” opartym na poezji m.in. Ludwika 
Jerzego Kerna, Danuty Wawiłow, Juliana 
Tuwima i  ks. Jana Twardowskie-
go w reżyserii Renaty i Waldema-
ra Kośmidrów.

Forum odbywało się  w Te-
atrze Animacji, mieszczącym się  
w poznańskim zamku, zaś war-
sztaty w MDK nr 2. Od ponie-
działku do środy w godzinach 
dopołudniowych miały miejsce   
zajęcia warsztatowe, a po połu-
dniu przedstawienia konkursowe. 
Po spektaklach, każdego dnia 
odbywały się omówienia wystę-
pów, w których brali udział opie-
kunowie grup, studenci reżyserii 
PWST z Wrocławia oraz profesjo-
nalne jury, pod przewodnictwem 
Doroty Landowskiej – aktorki Te-
atru Narodowego, znanej również  
z telewizyjnych seriali „M jak Mi-
łość” czy „Kryminalni”. W skład 
jury wchodzili ponadto: Anna 
Twardowska - profesor PWST we 
Wrocławiu, Ireneusz Domagała 
– profesor ASP w Poznaniu, kom-
pozytor Robert Łuczak, Teresa 
Gąsiorowska – aktorka, instruktor 
teatralny, Lucyna Sowińska - tea-
trolog oraz Sebastian Grek znany  
z serialu „M jak Miłość” - aktor, 
który - jak sam przyznał -  przy-
godę z aktorstwem rozpoczął od 
gry w szkolnych teatrach, m.in.  
w występie na Forum Teatrów Szkol-
nych. 

Jak wspominają Renata i Walde-
mar Kośmider, opiekunowie Teatru z Tu-
rzego Pola:

„Nasz występ miał nastąpić we 
wtorek - jako ostatni tego dnia ale pró-
bę mieliśmy odbyć jako pierwsi już o  8 

rano. Zanim udało nam się 
dotrzeć na scenę, znaleźć 
elementy scenografii, któ-
rym były 2 krzesła i wypró-
bować ustawienia świateł 
i kurtyny, na przeprowa-
dzenie właściwej próby 
zabrakło czasu, bo czekał 
już następny zespół. Nieza-
dowoleni i zdenerwowani 
udaliśmy się na spacer po 
Poznaniu, zrobiliśmy zakupy i po połu-
dniu poszliśmy na konkurs. Nasze obawy 
o dzieci, czy mimo porannych problemów 
zagrają dobrze, okazały się w pełni nie-
uzasadnione. Przedstawienie zostało bar-

dzo życzliwie przyjęte przez widownię. 
Kilka razy było przerywane gromkimi bra-
wami, które jeszcze bardziej mobilizowały 
nasze dzieci. Tuż po zakończeniu spekta-
klu do garderoby weszła Pani Ewa Repch 
– główny wizytator ME, i jako pierwsza 
złożyła nam gratulacje za udany  występ. 
Zapytała, gdzie znajduje się to Turze 

Pole. Podczas omawiania 
przedstawień dnia, przeżyli-
śmy ogromną satysfakcję, po 
tym jak otrzymaliśmy owację 
na stojąco. Żadna grupa nie 
miała takiego przyjęcia. Nie 
było żadnych głosów kry-
tyki, a wręcz dominowały 
stwierdzenia, że spektakl był 
genialny. Chwalono piękną 
dykcję, prostą i barwną sce-
nografię i profesjonalną grę 
aktorską. Z optymizmem cze-
kaliśmy na ogłoszenie wyni-
ków ostatniego dnia Forum 
wyjaśniając wszystkim po-
łożenie geograficzne naszej 
miejscowości”.

Wręczenie nagród i wyróżnień mia-
ło miejsce w dużej sali Teatru Animacji. 
Przedstawienie „Nocny marek” w wyko-
naniu uczniów z Turzego Pola zostało -  
jednogłośną decyzją jury - uznane za naj-

lepszy spektakl XIV Ogólnopolskiego 
Forum Teatrów Szkolnych. Otrzyma-
ło  Złotą Maską wraz z nagrodą Mini-
stra Edukacji Narodowej w wysoko-
ści 3 tysięcy złotych. Pozostałe Złote 
Maski z nagrodami Wojewody Wiel-
kopolskiego i Wielkopolskiego Kura-
tora Oświaty trafiły do rąk szkolnych 
teatrów z Zielonej Góry i Białegosto-
ku. Oprócz głównej nagrody „Nocny 
marek” został także uhonorowany 
nagrodą Dyrektora Teatru Animacji  
w Poznaniu a Minister Edukacji Naro-
dowej przyznał ponadto wyróżnienia 
dla najlepszych instruktorów, wśród 
których znaleźli się opiekunowie Tea-
tru z Turzego Pola Renata i Waldemar 
Kośmidrowie.

Jak przyznają opiekunowie: 
„Ten wielki sukces nie byłby możli-
wy, gdyby nie pomoc wielu ludzi do-
brej woli, dzięki którym możliwy był 
wyjazd do Poznania. Podziękowania 
składamy Pani dyrektor Bożenie Any-
szewskiej, Panu Burmistrzowi Józe-
fowi Rzepce, Panu Damianowi Kier-
kowi, Panu Sławkowi Loeshowi oraz 
Pani Joannie Hajek, a także rodzicom 
i mieszkańcom Turzego Pola. Cieszy-
my się, że została doceniona ciężka 
praca młodych aktorów, którzy wy-
stąpili w Poznaniu, a byli to: Paulina 
Ryba, Radek Karczmarski, Karol Woj-

toń, Monika Gromkiewicz, Aleksandra 
Jajko, Dawid Lasek, Kamila Bigos, Wik-
tor Wojtowicz, Michał Rychlicki, Magda 
Skrabalak i Natalia Pawlikowska. Miło 
było słyszeć pochwały pod ich adresem 
kierowane przez członków jury i widzów 
Festiwalu”.

„Złota Maska”
dla Turzego Pola

Pamiątkowe zdjęcie z Forum Teatrów Szkolnych w Poznaniu

Teatr z Turzego Pola został uhonorowany „Złotą Maską”

Jacek Cetnarowicz



1� Zapraszamy na stronę Starostwa Powiatowego w Brzozowie http://www.powiatbrzozow.pl

INFORMACJE  Z  POWIATU

Już po raz czwarty Środowiskowy 
Dom Samopomocy im. Anny w Izdeb-
kach był organizatorem zabawy karna-
wałowej. 31 stycznia br. do Domu 
Strażaka w Izdebkach-Rudawcu przy-
jechali uczestnicy z trzynastu środowi-
skowych domów z województwa pod-
karpackiego tj. z Brzozowa, Bliznego, 
Zagórza, Strzyżowa, Potoka, Leska, 
Rymanowa, Ustrzyk Dolnych, Kolbu-
szowej, Dynowa, Kąkolówki, Wolicy  
i Cieszanowa. 

Spotkanie karnawałowe to nie 
tylko okazja do towarzyskich spotkań, 
integracji, ale to przede wszystkim do-
skonała zabawa, której punktem kulmi-
nacyjnym jest wybór króla i królowej 
balu, spośród uczestników konkursu 
na najlepszy strój karnawałowy. 

W tym roku królewską parą 
zostały Krysia Kucy z ŚDS Ustrzyki 
Dolne  - „Człowiek pierwotny” i Joasia 
Łakoszy z ŚDS Kolbuszowa  - „Fiona”, 

zaś wyróżnieni zostali: Agnieszka Cisek  
z ŚDS Strzyżów –„Złota Rybka”, Romek 
Czerkies z ŚDS Izdebki – „Robin Hood”, 

Paweł Kosiorowski z ŚDS Kolbuszowa 
– „Michał Wiśniewski”. Komisja kon-
kursowa miała niezwykle trudne zadanie, 

Zabawa karnawałowa w ŚDS w Izdebkach
gdyż do konkursu stanęło około 80 osób. 
Podczas zabawy wystąpiła grupa tanecz-
na „Rap Girls” z Gimnazjum nr 1 w Iz-

debkach.
Serdecznie dziękujemy:

- Panu Mirosławowi Przewoź-
nikowi - Dyrektorowi Wydziału 
Polityki Społecznej PUW w Rze-
szowie oraz Panu Antoniemu Gro-
mali - Wójtowi Gminy Nozdrzec 
za merytoryczną i finansową pomoc  
w przygotowaniu spotkania,
- Jednostce OSP w Izdebkach-Ru-
dawcu za bezpłatne udostępnienie 
(wraz z mediami) sali,
- Pani Katarzynie Kufel oraz wo-
lontariuszkom z izdebskiego gimna-
zjum za przygotowanie części arty-
stycznej i pomoc w obsłudze,
- Panu Markowi Jastrzębskiemu za 

wykonanie dokumentacji filmowej oraz 
udostępnienie zdjęć. 

Wyróżnieni w konkursie na najlepszy strój karnawałowy

Beata Jastrzębska

„To były niezapomniane dni”- tak twierdzą wszyscy, którzy ostatnio od-
wiedzili Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Warze. A okazji do takiego 
stwierdzenia było wiele. 

Pierwsza  nadarzyła się już 28 stycznia br. gdzie do szkoły przy-
byli najmłodsi mieszkańcy Wary. Otóż została zorganizowana zabawa  
choinkowa dla pięciolatków i dzieci młodszych, którzy przybyli ze swy-
mi rodzicami. W tym dniu w rolę ich opiekunów wcielili się nauczyciele i 
uczennice klas gimnazjalnych. Zabawę rozpoczęły Jasełka w wykonaniu 
zerówki i klasy pierwszej. Następnie swoimi zdolnościami aktorskimi 
podzielili się z gośćmi uczniowie klasy V i VI, którzy wystawili sztukę 
pt. „Królewna Śnieżka” i „Śpiąca Królewna”. Potem nadszedł czas na 
wspaniałe zabawy i konkursy. Udekorowana sala cieszyła się popular-
nością wśród małych tancerzy. 
Sklepik uczniowski przygotował 
smakołyki, które rodzice zakupili 
swym pociechom. Dla starszych 
zaś przygotowany był poczę-
stunek. Organizatorem spotka-
nia byli nauczyciele ze szkoły  
w Warze na czele z Dyrektorem 
Szkoły A. Filem, M. Łuc, B. Nie-
miec, E. Skubisz, D. Szpiech i A. 
Woś.

Niedługo potem 31 stycz-
nia br. gościliśmy również w 
naszej szkole wspaniałych ludzi. 
Na zaproszenie odpowiedziały 
Babcie i Dziadkowie, którzy tego 
dnia przeżywali swoje święto. 
Każdego roku coraz liczniej przybywają do nas. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 
11.30 występem uczniów z nauczania zintegrowanego, którzy pod czujnym okiem 
wychowawców: B. Niemiec, M. Łuc, T. Gromala, E. Naleśnik przygotowali piękną 
akademię. Pojawiły się życzenia dla gości przeplatane piosenkami. Mali artyści 
otrzymali wielkie brawa. Po nich głos zabrali uczniowie działający w Szkolnym 
Kółku Teatralnym „Cicho-sza”. Wraz ze swymi opiekunami: B. Niemiec i E. Skubisz 

wystawili przygotowane Jasełka. Uśmiechy  
i łzy wzruszenia pojawiły się na twarzach 
przybyłych. Radosnym chwilom nie było 
końca. Uczniowie przygotowali prezenty  
i laurki, które po występie wręczyli Dzia-

dziom i Babciom. Przy poczęstunku 
czas szybko mijał. Spotkanie zakoń-
czyła wspólna modlitwa i kolędy.

Bardzo ważnym wydarzeniem 
było także Misterium Bożego Naro-
dzenia, które odbyło się 2 lutego tego 
roku w naszej szkole. Wspomniani 
wcześniej aktorzy z kółka teatralne-
go „Cicho-sza” wystawili dla miesz-
kańców Wary Jasełka. Przedstawie-
nie to jeszcze raz przypomniało nam  

o radości, jaką niesie Boże Narodzenie  
i zamknęło okres świąteczny. Sobotni dzień 
zgromadził w budynku Zespołu Szkół wielu 
mieszkańców, którzy mimo deszczowej po-
gody przybyli, aby podziwiać grę młodych 
aktorów.  Przedstawienie „W dzień Bożego 
Narodzenia” rozgrywało się w czasach nam 

Uroczystości w SP w Warze

Aktorzy ze Szkolnego Kółka Teatralnego „Cicho-sza”

Jasełka w wykonaniu najmłodszych
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współczesnych. Maryja i Józef w trakcie swej podróży z Na-
zaretu spotykali wiele osób, ale nie uzyskali od nich pomocy. 
Mogliśmy podziwiać świetną rolę Heroda, który drżał na myśl o 
stracie tronu i korony. Wiele śmiechu wzbudził także chór aniel-
ski, przygotowujący pieśni na powitanie Pana. Byliśmy świad-
kami narady w piekle, gdzie snuto plany zniszczenia dobra na 
ziemi. Młodzi aktorzy przez wiele tygodni pracowali nad wysta-

wieniem sztuki. Ich mistrzowska gra, piękne stroje i dekoracje 
wzbudziły ogólny zachwyt, czego wyrazem były gromkie bra-
wa. Na koniec pojawiły się życzenia skierowane do przybyłych 
gości oraz kolędy.

Uroczystości te organizowane są w naszej szkole już od 
kilku lat i weszły głęboko nie tylko w tradycje szkoły, ale i miej-
scowości. Elżbieta Skubisz

31 stycznia br. w sali widowiskowej Brzozowskiego Domu Kultu-
ry w Brzozowie odbył się Koncert noworoczny, którego organizatorami 
byli Brzozowski Dom Kultury i Burmistrz Brzozowa.

Impreza rozpoczęła się występem najmłodszego zespołu wokal-
nego „Estrady Dziecięcej”, działającego od 10 lat przy BDK. Dzieci za-
prezentowały repertuar składający się z kolęd i pastorałek. Ania Jurczak 
zaśpiewała kolędę „Gdy śliczna Panna”, a Kamilka Niewiadomska „Gdy 
się Chrystus rodzi”. W kontynuacji nastroju wystąpiła kapela „Górcza-
nie” prowadzona przez Zygmunta Podulkę. 

Następnie po wielu latach usłyszeliśmy zespół dixielandowy „Jazz 
Pom Band” w składzie: Antoni Rychlec – klarnet, Jerzy Florek – trąbka, 
Krzysztof Piątek – puzon, Paweł Piotrowski – tuba, Julian Zych – banjo, 
Wojtek Szuba – perkusja. Prowadzony przez Antoniego Rychleca zespół 
zaprezentował ciepło przyjęty przez widownię program składający się ze 
standardów muzyki Nowego Orleanu. 

W dalszej kolejności wystąpiła orkiestra „Young Band” składająca się z 
absolwentów i uczniów ogniska muzycznego działającego przy BDK. Orkiestra, 
której dyrygentem jest Zygmunt Podulka wykonała cztery nastrojowe kolędy, 
zaśpiewane przez solistki Magdę Jarosz, Gabrielę Szuba i Karolinę Toczek. 

Wspaniałą imprezę zakończył koncert brzozowskiej orkiestry dętej pod 
dyrekcją Tadeusza Podulki „Fire Band”. Gorąco został przyjęty przez widownię 

duet (rodzeństwa) Karolinki i Kacpra Konopków 
oraz wykonująca partie solowe na skrzypcach 
Gabrysia Żak.  

Koncert noworoczny zakończył wspaniały 
występ solisty Pawła Krasulaka, który w akom-
paniamencie orkiestry wykonał pieśni z reper-
tuaru Jana Kiepury. Tradycyjnie konferansjerkę 
poprowadziła Urszula Woroniec.   

Koncert noworoczny

Wojciech Szuba

Orkiestra „Young Band” wraz z solistkami

Tegoroczną uroczystość walentynkową, 
obchodzoną jak co roku 14 lutego, uświetnił  
w Zespole Szkół w Przysietnicy spektakl 
„Romeo i Julia. Komediodramat z morałem 
dość osobliwym” w wykonaniu koła poety-
cko-teatralnego. 

Widowisko, będące zabawną, trochę 
przewrotną, ale i pouczającą parafrazą tra-
gedii Szekspira, wyreżyserowały opiekunki 
koła, Barbara Słowik i Halina Błaż. W sztuce – ina-
czej niż w pierwowzorze – zakochani nie pobierają 
się. Pragmatyczna Julia (Asia Szczepek) wybiera 
Parysa (w tej roli Dominik Rachwał), bo nie chce 
narażać ukochanego Romea, wykreowanego przez 
Kasię Zubel. 

Na szczęście z epilogu dowiadujemy się, 
że „wnet zapomniała Julia Romea, mając Parysa  
u boku”, podobnie zresztą jak Romeo, który równie 
szybko znalazł pocieszenie i był szczęśliwy.

W zabawnej sztuce zobaczyliśmy uta-
lentowanych młodych adeptów i adeptki sztuki 
teatralnej. Zwłaszcza odtwórczynie głównych 
ról udowodniły, ze mogą się pochwalić nie tyl-
ko talentem aktorskim, ale i wokalno-muzycz-
nym. Z aplauzem została również przyjęta rola  
o. Laurentego (Darek Sobota). W pozostałych 
rolach wystąpili: Kasia Buczek (Matka), Basia 
Wolanin (Ojciec), Kasia Sobota (Marta), Ga-
brysia Dąbrowska (Merkucjo), Dominik Ra-
chwał (Parys), Karolina Rzepka (Tybalt). Duże 
brawa należą się także trzem Sercom: Marioli 
Bąk, Asi Szczepek oraz Asi Wani, które pro-
wadziły i komentowały treść sztuki. Z pew-
nością widzowie zwrócili uwagę na ciekawą 
scenografię, którą przygotowała Jola Pietryka 
oraz młodzież z Koła Poetycko-Teatralnego  
(i nie tylko). Niewątpliwym atutem sztuki była 
muzyka – w treść sztuki zostały wplecione ta-
kie utwory jak „Wiosna w Paryżu” z repertu-

aru  zespołu „Bajm”, „Kochać”  Piotra Szczepanika, „Dwie bajki” Dody, 
„When a man loves a woman” Percy Sledge i inne. Sprzęt muzyczny, jak 
zwykle obsługiwał Paweł Rachwał.

Spektakl podobał się młodocianym widzom i ich nauczycielom, bo 
czasem warto spojrzeć na klasykę od innej strony i pomyśleć, co by było 
gdyby... Odrobina rozsądku nigdy nie zaszkodzi, zwłaszcza jeśli się jest 
bardzo młodym i tak zakochanym, jak tamci w Weronie. A przecież nasze 
ludzkie uczucia na przestrzeni wieków są niezmienne - choć zmieniają się 
epoki, moda, język  i obyczaje, miłość jest wciąż taka sama.
   

Romeo i Julia na walentynki

Teatroman

Uroczystość walentynkowa w ZS w Przysietnicy
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Historia powstania 2. Pułku Strzelców Podhalańskich sięga 1918 roku. 
Wówczas w dniu 31 października na bazie austriackiego 32. Pułku 

Obrony Krajowej z Bochni rozpoczęto formowanie jednostki, która zo-
stała przemianowana na 2 Pułk Strzelców Podhalań-
skich.

7 grudnia 1918 roku po zajęciu Chyrowa przez 
Ukraińców zapadła decyzja o wysłaniu I batalio-
nu pod dowództwem por. Karola Matzenauera na 
front ukraiński. „Chrzest bojowy” jednostka przeszła  
w bitwie pod Krościenkiem, a 16 grudnia zdobyła 
Chyrów.

W czerwcu 1919 roku po wybuchu wojny pol-
sko-bolszewickiej jednostki pułku toczyły ciężkie boje 
z Armią Czerwoną ponosząc dotkliwe straty. 

W dniu 25 kwietnia 1920 pod Sławecznem 
zostały połączone 3 bataliony pułku i w składzie  
I Brygady Górskiej wzięły udział w „wyprawie ki-
jowskiej”, wkraczając 8 maja 1920 roku do Kijowa. 
Następnie 2 PSP brał udział w obronie Brześcia nad 
Bugiem. Szlak bojowy 2 PSP zakończył pod Kuźnicą 
23 września. Rozkazem z dnia 20 listopada pułk został 
skierowany do Sanoka, do którego dotarł 6 grudnia 
1920 roku.

Sanoczanie 15 grudnia oficjalnie powitali żołnie-
rzy, a następnego dnia odbyła się uroczysta msza święta 
za dusze poległych żołnierzy. W walkach zginęło 141 
żołnierzy, a 200 zmarło w szpitalach i zaginęło.

Wysiłek żołnierzy złożony w obronę ojczyzny 
został nagrodzony przez społeczeństwo powiatów: sa-
nockiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, leskiego  
i strzyżowskiego. Ceremonia ta odbyła się 15 lipca 1923 
roku, podczas której sztandar został przekazany na ręce 
dowódcy pułku płk. Franciszka Stutzmana przez gene-
rała broni Lucjana Żeligowskiego.

Obecność żołnierzy na stałe wrosła w widok  
i historię Sanoka okresu międzywojennego. Uświet-
niali oni ważniejsze uroczystości państwowe i lokalne. 
Pozostały czas wypełniało szkolenie wojskowe, udział  
w manewrach i utrzymywanie stałej gotowości bojo-
wej. 

Żołnierze 2. PSP zaznaczyli się także swoją 
obecnością w historii okresu międzywojennego Brzo-
zowa i Starej Wsi. Nawiązując do dawnych tradycji 
rycerskich, które były ściśle związane ze szczególną 
czcią dla Najświętszej Marii Panny, obranej przez króla 
Jana Kazimierza Królową Korony Polskiej, dowództwo 2. Pułku Strzel-
ców Podhalańskich postanowiło w dniach 28 i 29 maja 1938 roku zor-
ganizować kilka podniosłych uroczystości w słynącej cudami świątyni  
oo. Jezuitów w Starej Wsi.

Aby należycie przygotować się do tej uroczystości został powołany 

Powiatowy Komitet Obywatelski, który w odezwie z dnia 
16 maja 1938 roku, skierowanej do mieszkańców powia-
tu brzozowskiego napisał „Nawiązując do dawnych tra-
dycyj rycerskich związanych ściśle ze szczególną czcią 
dla Najświętszej Marii Panny, dzięki której została Ona  
w dniu ślubów Jana Kazimierza uproszoną na Królo-
wą Korony Polskiej postanowił tenże Pułk strzegący 
czujnie południowych Kresów Odrodzonej Rzeczypo-
spolitej, oddać się cały szczególnej opiece Królowej 
Korony Polskiej na znak oddania zawiesić na cudow-
nym jej ołtarzu w Starej Wsi RYCERSKI RYNGRAF, 
JAKO WOTUM. Wieść o tych zamierzeniach dotarłszy 
do Brzozowa, leżącego na szlaku przemarszu wojska, 
spowodowała utworzenie się specjalnego Powiatowe-

go Komitetu Obywatelskiego, ma-
jącego za zadanie wykorzystanie 
nadarzającej się okazji do godnego  
i serdecznego powitania oraz ugosz-
czenia tych podwójnie nam drogich, 
upragnionych gości, tudzież do tłum-
nego wzięcia udziału w uroczystości 
pułkowej, w ten sposób, by ona stała 
się ŚWIĘTEM CAŁEGO POWIA-
TU”.

Pobyt żołnierzy pułku na 
Brzozowskiej Ziemi doskonale opi-
suje Andrzej Romaniak Kierownik 
Działu Historycznego Muzeum Hi-
storycznego w Sanoku, specjalista 
z zakresu historii najnowszej i II 
Wojny Światowej – autor książki 
„Pamiątki po 2. Pułku Strzelców 
Podhalańskich z Sanoka - katalog 
zbiorów”, wydanej pod redakcją 

Ewy Kasprzak i Wiesława Banacha 
przez Muzeum Historyczne w Sano-
ku:

 „W dniu 28 maja pułk został 
oficjalnie powitany przez ówczesne 
władze powiatowe na granicy po-
wiatu w Grabownicy, później pułk 
dotarł do Brzozowa, gdzie wydano 
uroczyste śniadanie dla korpusu ofi-
cerskiego. Następnie pułk wyruszył 
do Starej Wsi i u jej wrót, na histo-
rycznym Wzgórzu Konfederatów 
Barskich, został uroczyście powitany 
przez przedstawicieli mieszkańców. 
Główne uroczystości rozpoczęły się 
29 maja 1938 roku o godz. 10.00 
polową mszą świętą koncelebro-
waną przez dziekana Okręgu Kor-
pusu nr X  ks. płk. Antoniego Mio-
dońskiego oraz kapelana 2. Pułku 
Strzelców Podhalańskich ks. kpt. 
Romana Kostikowa. Homilię wygło-

sił starowiejski jezuita ks. Jan Sobaś. Oprócz ka-
dry dowódczej 2. Pułku Strzelców Podhalańskich  
w uroczystościach udział wziął zastępca dowódcy Okrę-
gu Korpusu nr X w Przemyślu gen. bryg. Jan Chmuro-
wicz. Po zakończeniu Mszy świętej dowódca pułku płk 

O Podhalańczykach na Brzozowskiej Ziemi 

Poczet sztandarowy 2. PSP w Starej Wsi

Powitanie żołnierzy 2. PSP w Starej Wsi

Archiwum Muzeum 
Historycznego 

w Sanoku

Arch.Muzeum 
Historycznego 

w Sanoku

Zgodnie ze zwyczajem 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, któ-
ra organizuje przysięgi swoich najmłodszych żołnierzy w mia-
stach Podkarpacia, miejscem kolejnej przysięgi będzie Brzozów. 
Uroczystość odbędzie się na brzozowskim rynku 1 marca br.  
w 70 rocznicę pobytu na Ziemi Brzozowskiej 2 Pułku Strzelców 
Podhalańskich z Sanoka. Z inicjatywą organizacji tej imprezy na 
terenie powiatu brzozowskiego wystąpił Komendant WKU Sanok 
płk. Piotr Skworzec. Pomysł zyskał aprobatę Starosty Brzozow-
skiego Zygmunta Błaża i Burmistrza Brzozowa Józefa Rzepki.
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Szymon Mroczka: Z jakiego rodzaju kamienia powstają  
Pana rzeźby?
Bogusław Mrozek: Używam  do rzeźbienia piaskowca po-
chodzącego z Woli Komborskiej.
Sz.M.: Jakich narzędzi używa Pan podczas rzeźbienia  
w  kamieniu?

Jerzy Łach

Artysta kamieniarz 
z Bliznego

Bogusław Mrozek, mieszkaniec Bliznego,  ma  dość 
wyjątkowe, jak na nasz teren hobby. Zajmuje się wykonywa-
niem rzeźb w kamieniu. Są to rzeźby o charakterze artystycz-
nym, przedstawiające np. zwierzęta, jak krokodyle, żaby, 
żółwie, czy też rośliny np. grzyby, które mogą być ozdobą 
każdego ogródka, ale i przedmioty o charakterze użytkowym, 
jak np. wzorowane na starożytnych ogrodowe fontanny, lub 
też już nam współczesne, choć też wzorowane na pradaw-
nych ogrodowe lampy – latarnie itp. 

Z panem Bogusławem Mrozkiem oraz jego synem 
Adrianem rozmawia Szymon Mroczka. Niniejszy wywiad 
powstał w ramach prowadzonego przeze mnie przedmiotu 
edukacja czytelnicza i medialna.

B.M.: Są to dość proste na-
rzędzia, posługuję się młot-
kiem, szpicem, majzlem i ko-
rytkiem.
Sz.M.: Jak dawno zaczął 
Pan rzeźbić?
B.M.: Dwa lata temu.
Sz.M.: Co Pana skłoniło do 
rzeźbienia w kamieniu?
B.M.: Sam nie wiem. Chyba 
to że, zacząłem pracować 
zawodowo przy obróbce ka-
mienia.
Sz.M.: Jakie rozmiary osią-
gają Pańskie największe 
rzeźby?
B.M.: Dochodzą one do oko-
ło 1,5 m wielkości.

Sz.M.: Czy trudno rzeźbi się w kamieniu?
B.M.: Tak, bardzo trudno. Trzeba podchodzić z dużą cierpliwością 
do rzeźbienia, gdyż w każdej chwili można zniweczyć efekty dotych-
czasowej pracy.
Sz.M.: Ile zajmuje Panu czasu wykonanie jednej rzeźby?
B.M.: Około czterech dni, zależy to też od tego co się robi.
Sz.M: Czy kiedyś przypadkiem doszło do zniszczenia rzeźby? 
B.M.: Tak oczywiście, przytrafia się to.
Sz.M.: Co najbardziej Pan lubi rzeźbić?
B.M.: Najczęściej moje rzeźby przedstawiają zwierzęta. Ale są to 
też chińskie latarnie ogrodowe, fontanny, kapliczki i groty z figura-
mi Matki Bożej.
Sz.M.: Które rzeźby uważa Pan za najładniejsze?
B.M.: Za najładniejsze rzeźby uważam słonia i lampkę chińską.
Sz.M.: Adrian, pomagasz przy wykonywaniu rzeźb, jakie do-
tychczas ty sam wykonałeś?
A.M.: Udało mi się wyrzeźbić grzybka do ogródka oraz serce.
Sz.M.: Czy łatwo było wykonać te rzeźby?
A.M.: Niestety nie, jedna z nich w trakcie pracy pękła, ale to mnie 
nie zniechęca. 
Sz.M.: Dziękuję, za udzielenie wywiadu.

Rozmawiał Szymon Mroczka

Prace Bogusława Mrozka

Zygmunt Cšadek odczytał rotę ślubowania. Powiedział  
między innymi: Na prochy i popioły Ojców naszych, na 
Ducha ich znaczonego stygmatem wielkości, ślubujemy, 
że miłować będziemy, jak Oni miłowali, Polskę Ojczy-
znę naszą. Będziemy Jej służyli w trudach, poświęceniu,  
w samozaparciu. Pracować będziemy w czystości intencji, 
siebie samych zostawiając za progami. Będziemy żywymi 

kamieniami budowy tego Państwa, a cementem miłość wspólna i mi-
łość Ojczyzny.

Tobie zaś Najświętsza Panno Starowiejska w szczególniej-
szą opiekę oddaje się dzisiaj 2 Pułk Strzelców Podhalańskich. To Ty 
Bogarodzico wyciągnij nad nami Twe dłonie błogosławiące. Panuj  
i władaj nami, stań na czele naszych rządów, błogosław Wodzowi Na-
czelnemu i wojskom naszym hetmań, by wiernie trwały w Twoim or-
dynansie jako przednia straż chrześcijaństwa. Tak nam dopomóż Bóg 
i święta Męka Jego. Te ostatnie słowa wypowiedział cały pułk. Po 
złożonym ślubowaniu płk Cšadek zaniósł do kościoła ryngraf i zawie-
sił go na obrazie. Ryngraf przedstawiał pułkowy emblemat otoczony 
odpowiednimi napisami.

Po zakończeniu uroczystości religijnych odbyła się defilada 
całego pułku oraz organizacji społecznych i gospodarczych. Po niej 
rozpoczęły się zawody sportowe, pokazy i festyn połączony z zabawą 
ludową. O godz. 17.00 pułk wyruszył w drogę do Sanoka serdecznie 
żegnany przez licznie zgromadzonych mieszkańców.”

Obecnie spadkobierczynią tradycji 2. Pułku Strzelców Podha-
lańskich jak też pozostałych jednostek górskich jest 21 Brygada Strzel-
ców Podhalańskich, której dowództwo stacjonuje w Rzeszowie.

Jacek Cetnarowicz

Archiwum Muzeum 
Historycznego w Sanoku

2. Pułk Strzelców Podhalańskich na Rynku w Brzozowie

(fot. 1)

(fot. 2)
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Tadeusz  KROTOS
- rysownik, ilustrator, karykaturzysta
 

Urodził się i mieszka w Gliwicach na Ślą-
sku. Od 1962 r. gruntował swoją wiedzę   
z zakresu rysunku, malarstwa i grafiki  
w kółkach plastycznych przy boku znanych 
gliwickich artystów, plastyków. Fascynuje 
się twórczością hiszpańskiego surrealisty Sal-
wadore Dali. Od 1990 r. rozpoczął przygodę  

z malarstwem i grafiką, a od 1996 r. z rysunkiem satyrycznym. 
Wykonywał ilustracje do książek. Jego rysunki prezentowane są 
na wystawach w kraju i za granicą.

Tadeusz Krotos

Jednak jedyna działka, która pod względem geologicz-
nym nadaje się do pełnienia takiej roli, jest własnością wojska. 
Tymczasem armia nie chce nawet słyszeć o nowym cmentarzu. 
Twierdzi, że miejsce to byłoby niebezpieczne ze względu na bli-
skość poligonu. 

Po długich staraniach mer Cugnaux uznał, że jedyną po-
zostającą mu bronią w dyskusji z władzami wojskowymi będzie 
prowokacja. Stąd ten niecodzienny zakaz.

Ministerstwo Obrony nie odpowiedziało jeszcze na tę de-
speracką próbę wywarcia na nie presji. Na razie jedynie rodziny, 
które wcześniej wykupiły grobowce na cmentarzu w Cugnaux, 
mogą chować tam swoich bliskich.

(onet.pl) 

Ugaszono trwający 50 lat pożar kopalni wę-
gla

W północno-zachodnich Chinach ugaszono 
trwający od ponad pół wieku pożar w kopalni wę-
gla - podały media pekińskie. Ogień strawił ponad 
12,43 mln ton węgla w kopalni Terak pod Urum-
czi, głównym miastem autonomicznego regionu 
Xinjiangu (Sinkiangu). Olbrzymi pożar, który  
w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił pej-
zaż całego regionu, zagrażając środowisku i zdro-
wiu ludzi, udało się ugasić przez wpompowanie 
pod ziemię w płonące korytarze olbrzymich ilo-
ści wody.

Xinjiang jest drugim (po prowincji Shanxi) 
największym zagłębiem węglowym Chin.  
Rocznie wydobywa się tu ponad 50 mln 
ton węgla.

(wp.pl)

Najlepszy hostel na świecie w Krakowie!

Ranking przeprowadził serwis Hostelworld, 
kryteriami były czystość, bezpieczeństwo, charak-
ter, miejsce oraz personel i dobra zabawa. 

Ponad 600 tysięcy klientów wybierało spo-
śród 15 tysięcy hoteli na całym świecie. Jak mówią 
pracownicy: najważniejsza jest atmosfera i dobre 
miejsce (Flamingo mieści się na Szewskiej w Kra-
kowie). 

Nie jest to jedyny sukces Flamingo. Istnieją-
cy od 2,5 roku hostel siedemnaście razy znalazł się 
w dziesiątce najlepszych hosteli na świecie, pięć 
razy został wybrany najlepszym hostelem miesią-
ca. 

Ale to nadal nie koniec wyróżnień dla Kra-
kowa. Na drugim miejscu znalazł się ulokowany 
na Brackiej Mama’s Hostel. A Greg-Tom Hostel 
zwyciężył aż w dwóch kategoriach: dla najbez-
pieczniejszego hostelu i dla najlepszego małego 
hostelu (do 50 łóżek).

(interia.pl)

Wydał zakaz umierania, bo cmentarz jest 
za mały

Mer niewielkiego francuskiego miasteczka 
wydał zarządzenie zakazujące... umierania w tej 
miejscowości. Wbrew pozorom mer nie postradał 
zmysłów i jego zarządzenie było uzasadnione.

Swoją decyzję mer miasteczka Cugnaux, 
Philippe Guérin, argumentował brakiem miejsca 
na cmentarzu. Od lat bezskutecznie stara się o ze-
zwolenie na budowę nowego miejsca pochówku.
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Młodzi - utalentowani

Anna Władyka

SPORT

Lekkoatleta, łucznik, piłkarz „Gór-
nika” Grabownicy – młody sportowiec 
Daniel Bryś realizuje się w wielu dyscy-
plinach. Obecnie uczęszcza do I klasy 
Gimnazjum Nr 1 w Humniskach. Spor-
tem pasjonuje się od dawna, a wszystkie 
formy jego uprawiania dają mu dużą sa-
tysfakcję.

Daniel bierze udział w zawodach 
szkolnych z lekkoatletyki i łucznictwa.  
W lekkoatletyce skupia się na biegach 
(100 i 1200 m), choć zdarzało się, że ska-
kał w dal i osiągał równie wysokie wyni-
ki.  Biegi trenuje od czwartej klasy szkoły 
podstawowej, łucznictwo od 8 roku życia. 
– Daniel jest sportowcem wszechstron-
nym. To talent, który został „wyłowiony” 
i objęty szkoleniem. Osiąga bardzo wyso-
kie wyniki zarówno w lekkoatletyce, jak  
i łucznictwie – podkreśla Stanisława War-
chałowska – Z-ca Dyrektora ZS w Hum-
niskach i jednocześnie nauczyciel wycho-
wania fizycznego w tejże szkole. 

W trakcie uroczystości Podsumo-
wania Współzawodnictwa Sportowego 
Szkół w roku szkolnym 2006/2007 Da-
niel został wyróżniony za całokształt 
osiągnięć. Tylko w bieżącym roku 
szkolnym 2007/2008 młody sportowiec 
zdobył m.in. I miejsce w X Biegach 
Przełajowych Waleriana Pańko w Brzo-
zowie, I miejsce w zawodach łuczniczych  
o Puchar Okręgu Podkarpackiego w Re-
szowie, I miejsce w Międzywojewódz-
kich Mistrzostwach Polski Młodzików 
w Krakowie (łucznictwo), I miejsce  
w Mistrzostwach Wojewódzkich w Bie-
gach Przełajowych w Kolbuszowej.

 Jak dotąd jego najlepszym 
 rezultatem w biegach jest 12,17 s na 100 
m. – Daniel Bryś jest niezwykłym sportow-
cem w skali powiatu. Praktycznie wygrywa 
wszystkie zawody w jakich bierze udział 
– opowiada Przewodniczący Szkolnego 
Związku Sportowego w Brzozowie Ma-
rek Szerszeń. - Należy podkreślić bardzo 
duży wkład Daniela w zwycięstwa druży-
ny orlików „Górnik” Grabownica. Dużą 
część bramek zespół zawdzięcza właś-
nie temu młodemu chłopakowi. W ubie-
głym roku szkolnym w Indywidualnych 
Mistrzostwach Powiatu Brzozowskiego  
w skoku w dal osiągnął lepszy wynik  

w kategorii szkół podstawowych, niż lau-
reat w kategorii gimnazjów. Daniel jest 
usportowiony wszechstronnie. Wróżę mu 
karierę sportową – dodaje M. Szerszeń.

Droga do osiągnięć jest jednak 
pracochłonna. - Do trenowania biegów 
zachęcili mnie moi rodzice. Twierdzili, 
że zdobyte miejsca świadczą o tym, że 
powinienem rozwijać się w tym kierunku 

– opowiada Daniel Bryś. - Co do łuczni-
ctwa, wziąłem przykład z brata, który kie-
dyś to trenował – dodaje sportowiec. 

Chłopak uczęszcza na zajęcia po-
zalekcyjne z łucznictwa, które prowadzi 
trener Jacek Ryba. W ramach treningu 
biega też co drugi dzień wieczorem po 
cztery kilometry. Podkreśla jednak, że nie 
tylko uwarunkowania fizyczne są ważne. 
- W łucznictwie największą rolę odgrywa 
technika. Jest to trudny sport. Obserwa-
tor nie zdaje sobie sprawy, jak ciężko jest 
naciągnąć łuk. Trzeba się też najpierw 
przyzwyczaić do sprzętu – wyjaśnia Da-
niel. - Natomiast w biegach na dłuższych 
dystansach najważniejszy jest sposób,  
w jaki się rozłoży siły – kontynuuje młody 
sportowiec. I mimo, że czasami zdarzają 
się lekkie kontuzje (zwłaszcza podczas 
rozgrywek piłkarskich) to Daniel nie 
ukrywa, że sport, a w szczególności bie-
ganie sprawia mu ogromną przyjemność.

Możliwość dodatkowego rozwija-
nia umiejętności oferuje uczniom szkoła 
w postaci zajęć pozalekcyjnych. - W ich 
ramach nauczyciele wychowania fizycz-
nego przygotowują uczniów do startu  
w zawodach z różnych dyscyplin. Pro-
wadzenie tych zajęć umożliwia uczniom 
realizację ich zainteresowań sportowych 
oraz podniesienie sprawności ogólnej  
i specjalistycznej – wyjaśnia Stanisława 
Warchałowska. A Zespół Szkół w Humni-
skach jest już znany z osiągnięć lekkoat-
letycznych swoich podopiecznych. 

Daniel najbardziej ceni sobie zwy-
cięstwa na Mistrzostwach Wojewódzkich, 
gdyż są to najtrudniejsze zawody szkol-
ne. Ze względu na to, że nie należy on 
do żadnego klubu, nie może brać udzia-
łu w zawodach ogólnopolskich. Na ile to 
możliwe, stara się jednak rozwijać swoje 
umiejętności. 

Po ukończeniu pierwszej klasy 
Gimnazjum w Humniskach chciałby się 
przenieść do szkoły o profilu sportowym 
w Mielcu lub Rzeszowie. Ma nadzieję, że 
zwiąże się ze sportem zawodowo, jednak 
jest świadomy, że jest to trudne wyzwa-
nie. Życzymy więc dalszych sukcesów  
i aby pasja sportowa go nie opuszczała.

Biec po marzenia - o sportowej pasji Daniela Brysia

Daniel Bryś

Młody sportowiec odbiera puchar za całokształt 
osiagnięć w roku szkolnym 2006/2007 

z rąk Wicestarosty Brzozowskiego
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Już po raz trzeci delegaci Powiatowego Zrzeszenia Ludowe 
Zespoły Sportowe w Brzozowie spotkali się, aby podsumować czte-
roletnią działalność zarządu i wybrać władze na kolejną kadencję. 
Spotkanie miało miejsce 14 lutego br. w Szkole Podstawowej Nr 1 
w Brzozowie. Wzięli w nim udział zaproszeni goście: Starosta Brzo-
zowski Zygmunt Błaż, Wicestarosta Janusz Draguła, Przewodniczą-
cy Rady Powiatu w Brzozowie Henryk Kozik, Prezes Podkarpackie-
go Zrzeszenia LZS w Rzeszowie Józef 
Krzywonos, Burmistrz Brzozowa Józef 
Rzepka, Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Brzozowie Stanisław Pilszak, 
Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski, 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kul-
tury i Sportu Rady Powiatu w Brzozowie 
Grażyna Gładysz, Prezes Podkarpackie-
go Okręgowego Związku Łucznictwa w 
Rzeszowie Bolesław Pezdan, Sekretarz 
Podkarpackiego Związku Szachowego  
w Rzeszowie Marian Bysiewicz, Prze-
wodniczący Powiatowego Szkolnego 
Związku Sportowego w Brzozowie Ma-
rek Szerszeń oraz lekarz sportowy dr 
Wacław Frydrych.

Liczne grono zebranych powitał 
Przewodniczący PZ LZS Bronisław Przy-
czynek, pozostałą część spotkania popro-
wadził Przewodniczący zjazdu Henryk 

Dąbrowiecki. Przedstawił on regulaminy: obrad, wyboru władz sta-
tutowych i delegatów, które zostały jednogłośnie przyjęte. W dalszej 
kolejności zostały wręczone odznaczenia i medale działaczom spor-
towym z naszego powiatu oraz osobom, które wspierają działalność 
PZ LZS w Brzozowie.

Przyznane zostały „Złote Odznaki Honorowe Zrzeszenia 
LZS”, odznaki „Zasłużony Działacz LZS” oraz Złote i Srebrne „Od-
znaki Zrzeszenia LZS”. Prezydium Rady Powiatowej Zrzeszenie 
LZS w Brzozowie za szczególny wkład w rozwój sportu w środo-
wisku wiejskim przyznało medale okolicznościowe dla przedsta-
wicieli klubów sportowych, działających na terenie powiatu oraz 
medale okolicznościowe za wspieranie LZS-ów w ich działalności. 
Te ostatnie otrzymali m.in.: Starosta Brzozowski, Wicestarosta oraz 
Burmistrz Brzozowa i Wójtowie poszczególnych gmin. Wręczono 

SPORT

W sportowym duchu
III Zjazd Delegatów PZ LZS w Brzozowie

Na zjeździe zostały wręczone listy gratulacyjne

Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż gratuluje  
Przewodniczącemu Bronisławowi Przyczynkowi

również listy gratulacyjne Zrzeszenia LZS 
w Brzozowie. W trakcie zjazdu zostały 
także przyznane: Złote Honorowe Odzna-
ki Polskiego Związku Szachowego, Złote 
Odznaki Podkarpackiego Związku Piłki 
Nożnej, Srebrna Odznaka Podkarpackiego 
Okręgowego Związku Łuczniczego w Rze-
szowie, a także medale 75-lecia Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego.

Kolejnym punktem zjazdu były wy-
bory Komisji Mandatowej (jej członkami 
zostali: Tadeusz Wojnar, Edward Szew-
czyk, Maciej Bednarczyk), Komisji Uchwał 
i Wniosków (członkowie: Stanisław Chro-
bak, Stefan Michalski, Zdzisław Przyby-
łowski) oraz Komisji Wyborczej (członko-
wie: Marek Szerszeń, Stanisław Potoczny, 

Wiesław Biernacki). Następnie B. Przyczynek przedstawił 
sprawozdanie z działalności RPZ LZS, w którym omówił 
zrealizowane działania i cele jakie rada powiatowa sobie 
stawiała na okres minionej kadencji. Delegaci udzielili ab-
solutorium ustępującym władzom. Następnie po wyborze 
komisji skrutacyjnej nastąpiły wybory Przewodniczącego 
RPZ LZS, którym został pełniący dotychczas tę funkcję 
Bronisław Przyczynek.

W dalszej kolejności zostały przeprowadzone wy-
bory Rady PZ LZS, Komisji Rewizyjnej i delegatów na 
Zjazd Wojewódzki. W skład RPZ LZS weszli: Zofia Czech, 
Henryk Dąbrowiecki, Stanisław Chrobak, Grzegorz Sobo-
ta, Adam Śnieżek, Paweł Owsiany, Leszek Domaradzki, 
Mariusz Szwerc, Edward Szewczyk, Jerzy Wojtoń, Tadeusz 
Wojnar, Piotr Ziemiański, Marek Szerszeń oraz Zbigniew 
Babirecki. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Stani-
sław Janusz, Zdzisław Przybyłowski i Maciej Bednarczyk. 
Delegatami na Zjazd Wojewódzki zostali wybrani: Bro-
nisław Przyczynek, Henryk Dąbrowiecki, Tadeusz Kędra 
oraz Ryszard Pilszak. 

Na koniec głos zabrali. Starosta Brzozowski, Bur-
mistrz Brzozowa oraz dr Wacław Frydrych. Starosta wyra-
ził duże zadowolenie z funkcjonowania RPZ LZS oraz sta-
nu sportu w naszym powiecie. Podkreślił szeroki wachlarz 
dziedzin sportowych, w jakich realizują się nasi sportow-
cy. Podziękował również działaczom za ich pracę i czas, 
a Przewodniczącemu pogratulował i wręczył pamiątkowy 
upominek. Zjazd zakończył się dyskusją uczestników. 

Odznaczony  
Jacek Ryba

Anna Władyka



e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl 2�

„Brzozowska Gazeta Powiatowa” - miesięcznik samorządu powiatowego (ISSN 1642-8420).
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, tel./fax (013) 43-426-45.
Adres Redakcji: ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel./fax (013) 43-431-65, e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl 
Skład redakcji: red. nacz.: Magdalena Pilawska, opr. tech.: Anna Kałamucka, opr. graficzne: Dariusz Supel  
oraz Anna Stemulak, Anna Władyka, Jacek Cetnarowicz.

BGP w Internecie: www.powiatbrzozow.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.

BRZOZOWSKA
Gazeta Powiatowa

HOROSKOP

ROZRYWKA

1) drapieżnik z rodziny kotów żyjących w lasach Eu-
ropy środk. i pd., 5) Ada (1886-1968), światowej sła-
wy sopranistka, 7) klub piłkarski z Wronek, 9) żądlą-
cy owad, 10) część ładunku podnoszona jednorozowo 
przez dźwignię, 12) zapas bielizny - zapasowy komplet 
bielizny, 13) roślina strączkowa, 14) wąska, głęboka 
dolina o stromych zboczach, powstała wskutek żłobie-
nia wód rzecznych; dolina, wąwóz, parów, 15) dzielnica 
mieszkaniowo-przemysłowa w Warszawie,

KRZYŻÓWKA

POZIOMO

PIONOWO

2) miasto w Rumunii, u podnóży Karpat, 3) litera alfa-
betu greckiego, 4) terytorium wyróżniające się położe-
niem geograficznym; okolice, strony, 6) nazwa Grecji 
jako prowincji rzymskiej, 8) szybki taniec będący po-
łączeniem rumby z elementami jazzu, 11) legendarny 
założyciel Warszawy; w parze z Sawą.

BARAN (21 III – 20 IV)
Ostatnio spędzasz całe dnie w pracy, zaniedbując swoich bliskich. 
Nie dziw się więc, że mają do Ciebie pretensje i zarzucają Ci brak 
zainteresowania domem. Jednak nie możesz sobie teraz pozwolić na 

mniejsze zaangażowanie w sferze zawodowej. Twoje życie nabierze tempa,  
a Ty przestaniesz przejmować się błahostkami.

BYK (21 IV – 21 V)
Niestety, w ciągu najbliższych tygodni nie będziesz w stanie osiąg-
nąć spektakularnych sukcesów. Gwiazdy nie będą sprzyjały realiza-
cji Twoich ambitnych planów w sferze finansowej. Chociaż początek 

tego okresu może nie być zbyt pomyślny, następne dni przyniosą Ci z pewnoś-
cią wiele zadowolenia i radości.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Twoje zaangażowanie w pracę zostanie zauważone i docenione przez 
przełożonych. Najbliższe dni będą sprzyjały zakupom. Będziesz 
emanował pozytywną energią i z sympatią patrzył na świat. Twoje 

nienajlepsze samopoczucie jest wynikiem przepracowania, ale już niedługo  
z pewnością odczujesz poprawę formy. 

RAK (22 VI – 23 VII)
Chociaż nadchodzące tygodnie upłyną pod znakiem wytężonej pra-
cy, nie będziesz narzekać. Dopisze Ci doskonała kondycja psycho-

fizyczna. Bez trudu zaczniesz sobie radzić z obowiązkami, które do tej pory 
sprawiały Ci sporo kłopotów. Nie zapominaj o jadaniu śniadań.

LEW (24 VII – 23 VIII)
W tym okresie postarasz się skrupulatnie i zgodnie z zasadami wy-
pełniać wszystkie obowiązki. Bardzo możliwe, że przy minimalnym 
wysiłku zechcesz osiągnąć maksymalny zysk. Brak kłopotów oraz 

powodów do stresu będzie miał pozytywny wpływ na ogólną kondycję Twego 
organizmu.

PANNA (24 VIII – 23 IX) 
Niewykluczone, że już niedługo otrzymasz ciekawą propozycję 
zmiany miejsca pracy. Początkowo będziesz nią bardzo podekscy-
towany. Stwierdzisz, że już najwyższy czas na zmiany w Twoim 
życiu. Później możesz jednak zmienić zdanie. Pieniędzy wystarczy 

Ci do końca miesiąca.

WAGA (24 IX – 23 X)
Wreszcie nadarzy się okazja wykorzystania Twoich licznych talentów. 
Będziesz mógł rozwinąć skrzydła i pokazać bliskim, na co Cię stać. 
Możesz liczyć na poparcie przyjaciela. Dzięki niemu poczujesz się do-

wartościowany i potrzebny. Wiosna tuż, tuż. Warto więc przygotować się do 
niej od stóp do głów.

SKORPION (24 X – 22 XI)
W pracy rozpocznie się korzystny okres na zawieranie umów i podpi-
sywanie kontraktów. Choć sukcesy finansowe okupisz dużym wysił-
kiem i licznymi wyrzeczeniami, to jednak zdołasz osiągnąć swój cel. 

Twój dobry nastrój udzieli się otoczeniu. Będziesz w dobrej kondycji, możesz 
więc sobie pozwolić na długie spacery.

STRZELEC (23 XI – 22 XII) 
Nie należysz do osób, które lubią bezczynność. W ciągu następnych 
dwóch tygodni nie ulegnie to zmianie. Mimo, że w pracy rozpocznie 
się spokojny okres, nie będziesz mógł usiedzieć na miejscu. W tym 

okresie nie grożą Ci żadne poważniejsze dolegliwości. Od czasu do czasu mo-
żesz tylko narzekać na bóle głowy. Zrelaksuj się wtedy.

KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I)
Gwiazdy będą sprzyjały osobom, które zdecydują się na odważne, 
nieco ryzykowne kroki. Jeśli więc planujesz otwarcie własnej fir-

my, postaraj się w najbliższych dniach załatwić związane z tym formalności. 
Mimo, że z kalendarza wynika, iż na wiosnę trzeba jeszcze poczekać, w życiu 
uczuciowym nastąpi korzystne ożywienie.

WODNIK (21 I – 19 II)
Obowiązkowość, błyskotliwość i wspaniałomyślność - to cechy, 
dzięki którym zjednałeś sobie ostatnio przychylną opinię otoczenia. 
Chociaż naprawdę trudno w to uwierzyć, zbliża się koniec Twoich 

kłopotów finansowych. W Twoim związku będzie zdecydowanie więcej słoń-
ca, radości, a także uśmiechu. 

RYBY (20 II – 20 III) 
W najbliższym czasie spojrzysz na życie z większym optymizmem. 
Teraz rozpocznie się dla Ciebie dobra passa. Odzyskasz spokój i po-

godę ducha. W ciągu najbliższych tygodni możesz odczuwać lekką niedyspo-
zycję, która tylko nieznacznie wpłynie na to, co w tym czasie będziesz robić.
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REKLAMA
 

1, 2, 3, 4, SKARB  NARODÓW - KSIĘGA TAJEMNIC  
                prod. USA, od lat 12                   godz.18:00 
                Przygodowy                     Czas: 124 min.

7, 8, 9,  BUTELKI  ZWROTNE
10, 11   prod. CZECHY, od lat 15                   godz.18:00
             Komedia                                     Czas: 100 min.

LEJDIS  14, 15, 16, 17, 18,           godz. 18:00        
  8 III            godz. 20:30
prod. POL. od lat 12    
             Komedia                           Czas: 136 min. 
 
28, 29, 30  ASTERIX  NA  OLIMPIADZIE                                                                                         
31, 1 IV    prod. FRAN. od lat B/O                godz. 17:00
                  Familijny, komedia, przygodowy          Czas: 117  min. (polski dubbing)  
                            
28, 29, 30  OBCY KONTRA PREDATOR 2
31, 1 IV    prod. USA. od lat 15                  godz. 19:30
                  Science-Fiction            Czas: 86 min.  

                                   Kasa czynna pół godziny przed seansem.
Terminarz może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od kina.

Tel. (0...13) 43 419 38 (wew. 29), www.kino.bdk.net.pl

Seanse organizowane tel. (0…13) 43 419 38 (wew. 26); 695 378 107
Terminarz również na: www.ebrzozow.net

TERMINARZ
KINA „SOKÓŁ” - MARZEC 2008
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