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Występ muzyczny młodzieży I LO w Brzozowie Pantomima pt. „Człowiek światła”

Gratulacje składali: ks. Prałat F. Rząsa ...

... Starosta Z. Błaż ...

... i Wicestarosta J. Draguła

Goście uroczystości otrzymali  
wielkanocne stroiki wykonane przez  
wychowanków SOSW w Brzozowie

Podopieczni ŚDS w Izdebkach zdobyli wyróżnienie w kat. IV
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Magdalena Pilawska

12 marca br. w Kolegium przy Parafii Rzymsko-
katolickiej w Brzozowie odbyło się podsumowanie III 
Powiatowego Konkursu Palm Wielkanocnych. Wzięli  
w nim udział wykonawcy palm, które w trakcie etapu 
gminnego zakwalifikowały się do finału powiatowego 
oraz przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnych, 
dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, a także kierowni-
cy jednostek powiatowych, służb, straży i inspekcji. 

Uroczystość rozpoczęła Sekretarz Powiatu Brzo-
zowskiego Ewa Tabisz, która powitała obecnych i przy-
bliżyła szczegóły dotyczące historii i organizacji bieżącej 
edycji konkursu. Podkreśliła, że popularność tej cyklicz-
nej imprezy rośnie z roku na rok. Świadczy o tym fakt, 
że w tym roku w etapie gminnym wzięło udział aż 280 
palm i 475 wykonawców. Konkurs obejmował cztery 
kategorie: I kat.: klasy „0”, II kat.: szkoły podstawowe,  
III kat.: gimnazja oraz IV kat.: szkoły ponadgimnazjalne  
i pozostali zainteresowani konkursem. Pierwsze dwa 
miejsca nagrodzone w etapie gminnym kwalifikowały 
się do etapu powiatowego, w trakcie którego komisja, 
składająca się z przedstawicieli wszystkich gmin powia-
tu, wyłoniła po trzech zwycięzców i po dwa wyróżnienia  
w każdej kategorii.

Po krótkim powitaniu i charakterystyce konkursu 
przez Sekretarz E. Tabisz, w pełnym ekspresji i profesjo-
nalnie przygotowanym programie artystycznym wystą-
piła młodzież I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozo-
wie. Pod kierunkiem s. Anny Koniecznej młodzi artyści 
zaprezentowali pantomimę pt. „Człowiek światła”, która  
w swej treści nawiązywała do istoty grzechu i odkupienia. 
Oprawę muzyczną zapewnił zespół muzyczny działający 
przy I LO pod kierunkiem Krzysztofa Łobodzińskiego.

 Najważniejszą część uroczystości stanowiło uho-
norowanie laureatów konkursu statuetkami w kształcie 
palmy wielkanocnej, dyplomami i upominkami, które 
zwycięzcom wręczył Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, 
Wicestarosta Janusz Draguła i ks. Prałat Franciszek Rzą-
sa – Proboszcz Parafii w Brzozowie. Dyplomy za udział  
i upominki otrzymali wszyscy uczestnicy, którzy zakwali-
fikowali się do finału powiatowego i ich opiekunowie.
Laureatami III Powiatowego Konkursu Palm Wielka-
nocnych zostali:
Kategoria I
I miejsce – Przedszkole w Bliznem, Natalia Masłyk, Kac-
per Zoń, Martyna Jarosz, opiekun Anna Wnęk

II miejsce – Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Brzozowie, Katarzyna 
Folta, Anita Federczak, Kacper Kwieciński, opiekun Dorota Kula
III miejsce – Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Brzozowie, Jakub Du-
dek, Jakub Florek, Kamil Gazdowicz, opiekun Janina Wrona
Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa w Hłudnie, Daniel Rząsa, opiekun 
Maria Kipisz
Wyróżnienie – Ochronka Św. Józefa w Haczowie, Marcelina Inglot, 
Wiktoria Adamczyk, Kamil Ekiert, opiekun s. Barbara Łakota
Kategoria II
I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie, Rafał Gurgacz, 
opiekun Lucyna Dobrowolska
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Orzechówce, Karolina Masłyk, Do-
minika Magusiak, opiekun Marta Krupa,
III miejsce – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brzozo-
wie, Anna Dydek, Patryk Początek, Marcin Pyrda, opiekun Dorota 
Surmacz,
Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa w Grabówce, Natalia Zimoń, opie-
kun Wioletta Mazur
Wyróżnienie – osoby prywatne poza instytucją, Patrycja Piotrowska, 
Klara Florek, opiekun Dorota Piotrowska
Kategoria III
I miejsce – Gimnazjum w Nozdrzcu, Barbara Łach, opiekun Agnieszka 
Sawczak
II miejsce – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brzozowie, 
Ewelina Śmigiel, Bogumiła Herbut, Łukasz Bober, opiekun Halina 
Krowiak
III miejsce – Zespół Szkół w Golcowej, Magdalena Błaż, opiekun 
Anna Podczaszy
Wyróżnienie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brzo-
zowie, Regina Ciosek, Alina Abramowicz, Klaudia Mormol, opiekun 
Agnieszka Kiełkiewicz
Wyróżnienie – Gimnazjum w Domaradzu, Magdalena Bober, Magda-
lena Mikoś, opiekun Alicja Sowa
Kategoria IV
I miejsce – Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Starej Wsi, Monika 
Porębna, Michał Ziobro, Paweł Tomoń, opiekun Dorota Piotrowska,
II miejsce – Stowarzyszenie kobiet Wiejskich w Hłudnie, Barbara To-
czek
III miejsce – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Haczowie, Monika Cyru-
lik, Bernadetta Matusz, Justyna Smoleń, opiekun Agnieszka Tabisz
Wyróżnienie – Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie, Stefania Bo-
bowska, Irena Ochałek, Józef Górka, opiekun Dorota Remiec
Wyróżnienie – Środowiskowy Dom Samopomocy w Izdebkach, Zu-
zanna Karnas, Roman Czerkies, Jarosław Majda, opiekun Barbara Li-
tyńska.

Zwycięzcom szczere gratulacje i wyrazy uznania dla ich poświę-
cenia i pracy w swoich przemówieniach złożyli kolejno Starosta Z. 
Błaż i ks. F. Rząsa. Przygotowanie tak pięknej wystawy palm wiel-
kanocnych i nagrodzenie wszystkich uczestników konkursu na etapie 
powiatowym upominkami było możliwe dzięki pomocy sponsorów. 
Wśród nich znaleźli się:  Rafał Szuba – Salon Kwiatowy w Brzozo-
wie, Bogdan Nowotarski - Firma „BOG-MAR” P.P.U.H. Romanów, 
Jacek Sołtys - Huty Szkła w Krośnie „Krosno” S.A., Grażyna i An-
drzej Wojtowiczowie - Firma P.P.H. „Gran-Pik” Brzozów, Paweł Junka 
- KORONKI S.A. Brzozów, a także Agata i Zenon Gerlach - Firma 
DREVGER Jasienica Rosielna.

Uroczystość zakończył poczęstunek przygotowany przez ucz-
niów kierunków gastronomicznych Zespołu Szkół Ekonomicznych  
w Brzozowie oraz zwiedzanie wystawy palm wielkanocnych.

III Powiatowy Konkurs Palm Wielkanocnych

Podziękowanie za pomoc w organizacji konkursu odebrała m.in.
Dyrektor D. Kamińska
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XVIII sesja Rady Powiatu Brzozowskiego
14 marca br. radni Rady Powiatu 

zebrali się na XVIII sesji, której głównym 
tematem było zatwierdzenie planów pracy 
stałych Komisji Rady Powiatu na 2008 r. 
oraz zatwierdzenie budżetu powiatu na rok 
bieżący.

Sesję rozpoczął Przewodniczący 
Rady Powiatu Henryk Kozik, po czym 
Radni przyjęli porządek bieżącej i protokół 
z poprzedniej sesji. Sekretarz Powiatu Ewa 
Tabisz przedstawiła sprawozdanie z wy-
konania uchwał i wniosków z poprzedniej 
sesji, zaś Starosta Zygmunt Błaż – spra-
wozdanie z działalności Zarządu w okresie 
międzysesyjnym. Obydwa sprawozdania 
Radni przyjęli bez pytań i zastrzeżeń. 

Następnie sprawozdania z działalno-
ści stałych Komisji Rady Powiatu w 2007 
r. zaprezentowali ich Przewodniczący, ko-
lejno: Mieczysław Barć – Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej, Zdzisław Szmyd - Za-
stępca Przewodniczącego Komisji Budże-
tu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, 
Henryk Dąbrowiecki – Zastępca Przewod-
niczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spor-

tu oraz Urszula Brzuszek – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej  
i Przeciwdziałania Bezrobociu. Uchwałę zatwierdzającą plany pracy poszczególnych 
Komisji Radni przyjęli jednogłośnie. 

Kolejnym punktem sesji było podjęcie uchwał w następujących sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów 

w Brzozowie za 2007 r.,
- uchwalenia statutu Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie,
- regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodat-

ków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz szczegółowe zasady oblicza-
nia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw,

- ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród 
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których powiat brzo-
zowski jest organem prowadzącym,

- określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2008 r.,

- działania na rzecz rozwoju obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju,
- zmian w składzie Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Pod-

karpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
- wystąpienia ze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska,
- udzielenia pomocy finansowej dla gminy Brzozów z przeznaczeniem na dofinanso-

wanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starej Wsi,
- uchwalenia budżetu powiatu brzozowskiego na 2008 r.

Na zakończenie sesji Starosta Zygmunt Błaż złożył wszystkim obecnym 
życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Magdalena Pilawska

26 lutego br. odbyło się posiedzenie Brzozowskiego Konwentu Sa-
morządowego. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz powiatowych 
- Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, Wicestarosta Janusz Dragu-
ła, Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz i gminnych - Wójtowie gmin: 
Haczów - Stanisław Jakiel, Dydnia- Jerzy F. Adamski, Nozdrzec 
- Antoni Gromala,  Jasienica Rosielna - Marek Ćwiąkała, Doma-
radz – Jan Pilch. Gminę Brzozów reprezentował Zastępca Burmi-
strza Piotr Stańko. W posiedzeniu uczestniczyli również: Jan Mi-
gielicz – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Brzozowie, 
Józef Kołodziej – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzo-
zowie oraz Józef Krzysztof Fiejdasz – Naczelnik Wydziału Geode-
zji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego  
w Brzozowie.

Pierwsza część obrad poświęcona była omówieniu sytuacji 
na lokalnym rynku pracy i zasad wykorzystania środków Funduszu 
Pracy na działania związane z ograniczaniem skutków bezrobocia  
w powiecie brzozowskim w 2008 r. Zagadnienia te omówił Dyrektor 
J. Kołodziej. Podsumowując analizę bezrobocia w ostatnich latach 
stwierdził, że bezrobocie w powiecie brzozowskim sukcesywnie ma-
leje. Trzy lata temu w Urzędzie Pracy zarejestrowanych było prawie  
9 tysięcy osób, a na początku stycznia br. - 6163 osoby. Na spadek bez-
robocia wpływ miało kilka czynników, m.in. symptomy wzrostu gospo-
darczego, wyjazdy Polaków za granicę i działania aktywizacyjne Powia-
towego Urzędu Pracy.

Dyrektor J. Kołodziej podkreślił, że w roku bieżącym powiat brzo-
zowski otrzyma zgodnie z wyliczeniem algorytmowym ok. 3,8 miliona 
złotych. Ponadto PUP przygotowuje projekt na kwotę ponad 3,8 milio-

na złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki. Pozyskane środki pozwolą na kierowanie osób 
bezrobotnych na staże, przygotowanie zawodowe, 
prace interwencyjne, roboty publiczne, prace spo-
łecznie użyteczne. Będą one otrzymywać dotacje 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a praco-
dawcy na wyposażenie stanowisk pracy. Ważnym 
elementem będą szkolenia, nie tylko indywidualne, 

ale i grupowe: prawo jazdy od kat. C wzwyż, sprzęt 
ciężki, spawanie MIG i MAG oraz specjalista ds. 
projektów.

Po tych szkoleniach osoby bezrobotne otrzy-
mują konkretny, nowy zawód, który zwiększa ich 
szanse na znalezienie pracy. Ponadto Starosta Brzo-
zowski zdecydował o przeznaczeniu w 2008 r. kwo-

Brzozowski Konwent 
Samorządowy

Uczestnicy konwentu
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ty 650 tys. zł na organizację robót publicznych w poszcze-
gólnych gminach. Środki te pochodzą z Funduszu Pracy  
i pozwolą zatrudnić w gminach 96 osób bezrobotnych przez 
okres 6 miesięcy.

Do pracy w ramach robót publicznych kierowane 
będą przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne i oso-
by powyżej 50-go roku życia.

Mając na uwadze fakt, że w marcu br. rozpoczyna 
się okres składania przez rolników wniosków o dopłaty ob-
szarowe, do pomocy rolnikom w bezpłatnym wypełnianiu 
tych wniosków skierowanych zostało 12 stażystów na okres  
6 miesięcy. Wszelkie koszty związane z realizacją staży, 
które wynoszą 69 tysięcy złotych ponosi Powiatowy Urząd 
Pracy w Brzozowie. 

Kolejnym zagadnieniem omówionym w trakcie Kon-
wentu była informacja dotycząca obowiązków powiatu  
i gmin w świetle ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnie-
niu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomo-
ści Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialne-
go oraz przedstawienie warunków, kryteriów i zasad scaleń 
gruntów. Tematykę tę obecnym przybliżył Naczelnik Józef 
K. Fiejdasz.

Uchwalona dnia 7 września 2007 roku ustawa  
o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nie-
ruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu te-
rytorialnego (Dz. U. z 18.10.2007 r. Nr 191, poz. 1365) ma 
doprowadzić do ich aktualizacji najpóźniej do końca 2008 
roku. Główny ciężar realizacji przepisów ustawy spoczy-
wa na starostach. Starostowie zobowiązani zostali do spo-
rządzenia w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życia 
ustawy (czyli do dnia 19 maja 2008 r.) wykazów nierucho-
mości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na 
własność jednostek samorządu terytorialnego, a także nie-
stanowiących ich własności nieruchomości zabudowanych,  
w których lokale zajmowane są przez osoby objęte przepisami 
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U.  
z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.).

Temat scaleń gruntów został ograniczony do podania warun-
ków, kryteriów i zasad ich wykonywania. Scalenia gruntów reali-
zowane są na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu 
i wymianie gruntów. Zgodnie z art. 1 tej ustawy „celem scalenia 
gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowa-
nia w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej 
gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształ-
towanie rozłogu gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do 
systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.”

Postępowanie scaleniowe, lub wymienne przeprowadza sta-
rosta na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych po-
łożonych na projektowanym obszarze scalenia (ponad 50 %), lub 
na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza 
połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.

Scalenia gruntów w powiecie brzozowskim były dotychczas 
przeprowadzone na niżej wymienionych obiektach:
1) wieś Huta Poręby gmina Nozdrzec, lata 1970-1973 pow. 550 ha
2) wieś Końskie gmina Dydnia, lata 1973-1976, pow. 995 ha
3) wieś Witryłów gmina Dydnia, lata 1973-1976, pow. 1000 ha
4) wieś Jasionów gmina Haczów, lata 1989-1991, pow. 608 ha
5) wieś Siedliska gmina Nozdrzec, lata 1989-1991, pow. 759 ha

Były to kompleksowe scalenia obejmujące swym zasięgiem 
całe miejscowości. 

Aktualnie trwają prace przygotowawcze do wdrożenia postę-
powania scaleniowego we wsi Hłudno gmina Nozdrzec, w ramach 
których zostały wykonane: założenia do projektu scalenia gruntów, 
ocena oddziaływania scalenia gruntów na środowisko oraz mapa 
zasadnicza sytuacyjno-wysokościowa, na której może być opraco-
wany projekt scalenia gruntów. Przeprowadzono również zebrania 
informacyjne oraz zebrano wnioski rolników o objęcie ich gospo-
darstw rolnych postępowaniem scaleniowym

W warunkach rozdrobnionego rolnictwa w powiecie brzo-
zowskim (przeciętna powierzchnia użytków rolnych w gospodar-
stwie rolnym wynosi 2,5 ha, natomiast średnia powierzchnia dział-
ki ewidencyjnej to 0,21 ha) scalenie gruntów jest bardzo sprawnym 
instrumentem dokonywania przemian w strukturze agrarnej i two-
rzeniu racjonalnie ukształtowanych gospodarstw rolnych.

Obrady Konwentu zakończyło omówienie spraw bieżących.

Rodzinie i Przyjaciołom Gustawa Holoubka 
z najserdeczniejszymi wyrazami współczucia…

Bogu jesteśmy wdzięczni, że 
dane nam było dostąpić tego zaszczytu 
i tej radości.

W latach 1989-91 poznaliśmy 
osobiście Gustawa Holoubka, ówczes-
nego Senatora RP. Poznaliśmy wspa-
niałego aktora, ale przede wszystkim 

wybitnego człowieka o nietuzinkowej osobowości. I choć 
od wydarzeń z tamtych lat dużo się zmieniło, jedno pozo-
stało niezmienne – nasz ogromny szacunek i podziw dla 
Gustawa. 

Jego śmierć napełniła nas wielkim smutkiem i stwo-
rzyła pustkę, której nie sposób wypełnić.

„Tu zastępstwa zrobić się nie da.”
Pociechą jest fakt, że niewielu Wielkich Tego Świa-

ta, odchodząc pozostawia tak bogatą spuściznę. W naszej 
pamięci, w sercach Polaków z Podkarpacia - pozostaniesz 
na zawsze.

„Każdy kontakt z nim to był nie tylko zaszczyt, ale i radość. 
Człowiek o dużym poczuciu humoru, encyklopedia anegdot. 
Żal. Wielki żal. Tu zastępstwa zrobić się nie da.”

                                (Jerzy Trela)

                         …Przyjaciele 
	 	 z	byłego	województwa	krośnieńskiego

Magdalena Pilawska
Józef Kołodziej, Józef K. Fiejdasz

Marek Owsiany - Zastępca 
Przewodniczącego Rady Powiatu  
w Brzozowie z dniem 7 marca br. zo-
stał powołany na stanowisko Zastępcy 
Dyrektora Podkarpackiego Oddziału 
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie. 
Jest odpowiedzialny m.in. za realizację 
zadań związanych z wdrażaniem Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013.

Marek Owsiany mieszka w Noz-
drzu. Ma 40 lat. Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii 
Rolniczej w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie 
Wspólnej Polityki Rolnej i Funduszy Wspólnoty. Karierę zawo-
dową rozpoczynał w Urzędzie Skarbowym, następnie pracował 
w Podkarpackiej Izbie Rolniczej, Biurze Poselskim Jana Bure-
go, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rze-
szowie, a także w Biurze Powiatowym ARiMR w Brzozowie.  
W poprzednie kadencji był radnym Rady Powiatu w Brzozo-
wie.

Marek Owsiany
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Podczas Sesji Rady Gminy Dydnia w dniu 20 marca br. zostały 
podjęte uchwały w sprawach:
- wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Dydnia na 2008 r.,
- udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkar-

packiego na realizację zadania publicznego,
- udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkar-

packiego na realizację zadania publicznego,
- ustalenia wysokości diet dla sołtysów na terenie Gminy Dydnia,
- zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podat-

ku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz 
określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso  
w Gminie Dydnia, 

Sesja Rady Gminy Dydnia

A.M.

13 marca br. odbyła się XIII zwyczajna sesja Rady 
Gminy, podczas której podjęte zostały  następujące  uchwa-
ły:
- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 

2008 r. 
- w sprawie uchwalenia regulaminu  określającego wyso-

kość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodat-
ków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe wa-
runki obliczania i wypłacania  wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wyso-
kość nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczy-
cieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyzna-
wania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2008 r. 

- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzy-
stania ze stołówek szkolnych na terenie  gminy Jasienica 
Rosielna  

- zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia 
działek  

- w sprawie  wyrażenia zgody na  wynajęcie części nieru-
chomości  

- w sprawie działania na rzecz rozwoju obszaru objętego 
Lokalną Strategią Rozwoju.

Teksty uchwał opublikowane są w Biuletynie Infor-
macji Publicznej pod adresem: www.jasienica.bip.krosoft.
pl   - zapraszamy.

- uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy zdrowot-
nej dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych placów-
kach oświatowych na terenie Gminy Dydnia, 

- zmiany uchwały Rady Gminy Dydnia Nr VIII/54/07  
z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zasad gospoda-
rowania mieniem komunalnym stanowiącym własność 
Gminy Dydnia,

- nieodpłatnego przyjęcia na mienie komunalne Gminy 
Dydnia nieruchomości wchodzących w skład Zasobu 
Agencji Nieruchomości Rolnych,

- działania na rzecz rozwoju obszaru objętego Lokalną 
Strategią Rozwoju,

- wystąpienia Gminy Dydnia ze Stowarzyszenia Eurore-
gion Karpacki Polska.

Sesja Rady Gminy 
Jasienica Rosielna

Marek Ćwiąkała
Wójt Gminy Jasienica Rosielna

Sesja Rady Gminy Haczów

GMINY  POWIATU  BRZOZOWSKIEGO

12 marca 2008 r. odbyła się kolejna, XV zwyczajna sesja Rady 
Gminy Haczów. Podjęte zostały  wówczas uchwały w następujących 
sprawach:
- powołania Gminnej Komisji Wyborczej do spraw Referendum  

w Haczowie. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie i ustalenie 
wyników głosowania w referendum gminnym.

  Referendum  przeprowadzone zostanie w dniu 6 kwietnia 2008 r.  
w godz. 8.00 do 20.00. Mieszkańcy gminy muszą odpowiedzieć 
na następujące pytanie: „Czy Pani/Pan wyraża zgodę na przejęcie 
przez Gminę Haczów obowiązku w zakresie pozbywania się ze-
branych na terenie Pani/Pana nieruchomości odpadów komunal-
nych?”.

- zmian w budżecie Gminy Haczów na 2008 rok,
- działania na rzecz rozwoju obszaru objętego Lokalną Strategia Roz-
woju w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia LGD „Ziemia 
Brzozowska”. Stanisław Jakiel

Wójt Gminy Haczów

Magdalena Pilawska

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

Panu
Stanisławowi Pałysowi

Wójtowi Gminy Dydnia

najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci matki
składają

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach żywych”

Przewodniczący Rady  
Powiatu Brzozowskiego

Henryk Kozik

Wicestarosta Brzozowski
Janusz Draguła

Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż
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POWIATOWA  STACJA  SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W  BRZOZOWIE

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

Podsumowanie działań 
PSSE w 2007 r. cz. II 

SŁUŻBY,		INSPEKCJE,		STRAŻE

Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych
Dokonując analizy porównawczej zachorowań w roku 

2007 do roku 2006 należy określić, że sytuacja epidemiologicz-
na była korzystna na terenie powiatu. Odnotowano spadek za-
chorowań na świerzb, świnkę, biegunkę i zapalenie żołądkowo-
jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu u dzieci do 
lat 2, wirusowe i inne określone zakażenie jelitowe u dzieci do 
lat 2, nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy, wystąpił nato-
miast wzrost w zatruciach i zakażeniach pokarmowych, innych 
bakteryjnych zakażeniach jelitowych wywołanych przez E.coli 
biegunkotwórczą, boreliozę, różyczkę, ospę wietrzną, różę.  
W grupie chorób wirusowych szerzących się drogą krwi zare-
jestrowano 4 przypadki zachorowań na: WZW typ B-3 w tym  
1 - ostry, 2 - przewlekłe oraz typ C - 1.W analizowanym okresie 
rejestrowano 5 ognisk zbiorowego zatrucia pokarmowego wy-
wołane pałeczkami salmonelli. W roku 2007 opracowano 456 
ognisk chorób zakaźnych.

Szczepienia ochronne były realizowane zgodnie z obowią-
zującym Kalendarzem Szczepień. Podczas przeprowadzonych  
kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie termino-
wego wykonywania szczepień i racjonalnego wykorzystania pre-
paratów szczepionkowych. 

Na terenie powiatu w roku 2007 nie zarejestrowano sytua-
cji związanych z zagrożeniem bioterrorystycznym. 

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
W dziedzinie Sanitarnego Nadzoru Zapobiegawcze-

go rozpatrzono  ogółem 80 wniosków, 23 wnioski mniej jak  
w roku 2006. Wnioski dotyczyły: opinii (w drodze postanowienia)  
o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzię-
cia na środowisko - 19 (22 - 2006 rok), uzgodnień przed wyda-
niem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na re-
alizację danego przedsięwzięcia -11(19 - 2006 rok), uzgodnienia  
1 miejscowego projektu planu zagospodarowania przestrzenne-
go, uzgodnień dokumentacji projektowych -7 (9 - 2006 r.), innych 
spraw - 2 (7 - 2006 r.), inwestycji dopuszczonych i przekazanych 
do użytkowania – 37 (40 - 2006 r.), kontroli obiektów w trakcie 
budowy i wizji lokalnych - 3 (5 - 2006 r.). Ponadto uczestniczono 
w 24 naradach Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej w Brzozowie w charakterze konsultantów, w trakcie 
których  uzgodniono  435  projektów zagospodarowania terenu 
(303 w 2006 r.). Z analizy przeprowadzonych oględzin wynika, 
że w roku 2007 przeważały inwestycje związane z przystosowa-
niem obiektów służby zdrowia do obowiązującego rozporządze-
nia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny od-
powiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia  
i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, a także obiekty związa-
ne z kulturą fizyczną – sale gimnastyczne.

Jednymi z większych obiektów przekazanych do użytko-
wania w roku 2007 była Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkół 
w Grabownicy, Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkół w Warze 
oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izdebkach.

Zakłady służby zdrowia
Lecznictwo otwarte: 29 Przychodni (9 SPZOZ, 20 NZOZ), 

NZOZ laboratorium analityki medycznej, 2 pracownie protety-
ki, 22 inne zakłady opieki zdrowotnej (13 gabinetów higieny 
szkolnej, 2 NZOZ Opieki Paliatywnej, 7 NZOZ świadczących 
usługi: stomatologiczne - 5, rehabilitacyjne - 1 i pielęgniarskie 
w środowisku pacjenta - 1) oraz 4 indywidualne praktyki le-
karskie, 24 indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, 22 
indywidualne praktyki lekarzy dentystów, 6 indywidualnych 
praktyk pielęgniarek i położnych, 5 obiektów świadczących 
usługi medyczne nie będące ZOZ-ami (gabinety rehabilitacyj-
ne). Zlikwidowano Caritas Archidiecezji Przemyskiej - Stacja 
Opieki Medycznej ze względu na zmianę świadczonych usług.  
W roku 2007 r. do nowych pomieszczeń został przeniesiony 
NZOZ Izdebki. Ponadto powstał 1 nowy NZOZ  Przychodnia 
Łukaszewska Brzozów. Pomieszczenia NZOZ Haczów i NZOZ 
Trześniów dostosowano do przyjmowania osób niepełnospraw-
nych. Brak obiektów ze złym stanem sanitarnym. Procesy de-
zynfekcji i sterylizacji prowadzone zgodnie z obowiązującymi 
zasadami. W jednym przypadku wykonano zalecenia dotyczące 
prawidłowego postępowania z materiałem i sprzętem sterylizo-
wanym. Postępowanie z  odpadami medycznymi prowadzone 
jest w oparciu o nowe rozporządzenie MZ z dnia 23 sierpnia 
2007 r. W jednym przypadku zakwestionowano temperaturę 
przechowywania odpadów medycznych – zalecenia zostały 
wykonane poprzez zakup lodówki. Placówki są zaopatrzone  
w wodę z wodociągów własnych i zbiorowych, 6 z nich posiada 
wodę warunkowo dopuszczoną do spożycia przez ludzi z uwagi 
na podwyższoną zawartość manganu i mętności. Zakłady lecz-
nictwa zamkniętego: 1 szpital specjalistyczny, w którym działa 
zespół zapobiegania zakażeniom szpitalnym. W szpitalu  trwają  
prace remontowe i adaptacyjne związane z dostosowywaniem 
obiektu do wymagań rozporządzenia MZ.

Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Grabownicy
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Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Brzozowie 

Poznaj swojego 
dzielnicowego

Podsumowanie
W roku 2007 pracownicy 

Powiatowej Stacji uczestniczyli 
w 1202 kontrolach i wizyta-
cjach. Wydali 419 decyzji. Za 
naruszenie wymagań higienicz-
no-sanitarnych osoby odpowie-
dzialne zostały ukarane 21 man-
datami na kwotę 3500 zł.

Działania Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej w powie-
cie brzozowskim w roku 2008  
w dalszym ciągu ukierunkowa-
ne będą na:
- uzyskanie poprawy jakości 

wody w tym również parametrów fizykoche-
micznych w wodociągach lokalnych,

- poprawę wskaźników epidemiologicznych  
w zakresie występowania zatruć pokarmowych 
i zachorowań na biegunki u dzieci do lat 2,

- podnoszenie poziomu kultury zdrowotnej spo-
łeczeństwa poprzez upowszechnianie wiedzy 
o zdrowiu i edukację różnych grup w społecz-
nościach lokalnych.

Z  dniem 1 stycznia br. uruchomiona zo-
stała Pracownia Higieny Pracy, którą włączono 
w zintegrowany system w zakresie badań czyn-
ników szkodliwych w środowisku pracy.

W analizowanym okresie system zarządzania w Laboratorium 

dostosowany został do wymagań nowego wydania 
normy PN EN ISO IEC/17025 z 2005 r. „Ogólne 
wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów 
badawczych i wzorcujących”. Na potwierdzenie 
wdrożonego, funkcjonującego systemu zarządza-
nia w dniach 19-20.04.2007 r. przeprowadzono 
audyt akredytacyjny Polskiego Centrum Akredy-
tacji.  

Laboratorium uzyskało 16 lipca 2007 r.  
Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego 
Nr AB 755  z poszerzonym zakresem  akredytowa-
nych badań, zarówno w obszarze już akredytowa-

nym (woda: bakteriologia i fizy-
kochemia) jak i nowych obszarach 
technicznych tj. środowisko pracy 
(hałas, wibracja, oświetlenie)  oraz 
mikrobiologia diagnostyczna (ba-
dania  w kierunku pałeczek Sal-
monella i Shigella.). W stosunku 
do roku 2006 zwiększono o 10 za-
kres akredytowanych badań.   

Dokonano niezbędnych prac 
modernizacyjno-adaptacyjnych 
pomieszczeń laboratoryjnych. Za-
kupiono nowy sprzęt laboratoryj-
ny w tym dejonizator. 

(fot.1)

Pomieszczenia	labolatorium	PSSE	w	Brzozowie

(fot.2)

W marcowym numerze Brzozowskiej Gazety Powiatowej 
przedstawię państwu dzielnicowych z Rewiru Dzielnicowych w Ha-
czowie, Domaradzu i Dydni. 
REWIR  DZIELNICOWYCH  W  HACZOWIE 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Haczo-
wie - aspirant sztabowy Jerzy Dudycz  
Haczów od nr 326 do nr 925 - obsługuje Kie-
rownik Rewiru - aspirant sztabowy Jerzy Du-
dycz 
Buków, Jasionów,  Wzdów – obsługuje dziel-
nicowy - aspirant Stefan Szpienik 
Jabłonica Polska, Malinówka – obsługu-
je dzielnicowy – młodszy aspirant Piotr Fry-
drych 
Trześniów, Haczów od nr 1 do nr 325 - obsługuje dzielnicowy 
– młodszy aspirant Dariusz Ptak 

Telefon kontaktowy do Rewiru Dzielnicowych w Haczo-
wie (013) 43-08-373
REWIR  DZIELNICOWYCH  W  DOMARADZU 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Domaradzu - aspi-
rant sztabowy Edward Woźniak 
Domaradz - obsługuje Kierownik Rewiru - aspirant sztabo-
wy Edward Woźniak 
Barycz - obsługuje dzielnicowy - młodszy aspirant Krzysz-
tof Skotnicki 
Golcowa - obsługuje dzielnicowy - młodszy aspirant Paweł 
Konopka

Jerzy Dudycz

Stefan Szpienik Dariusz PtakPiotr Frydrych Edward Woźniak Krzysztof Skotnicki Paweł Konopka
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Telefon kontaktowy do Rewiru Dzielnicowych w Dydni (013) 
43-08-372
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Oficer Prasowy
mł. asp. mgr Joanna Kędra - Ohar

Telefon kontaktowy do Rewiru Dzielnicowych w Domaradzu  
(013) 43-08-371

REWIR DZIELNICOWYCH W DYDNI
Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Dydni - aspirant sztabo-
wy Wiesław Hadam 
Krzemienna, Ulucz, Obarzym, Niewistka, Jabłonica Ruska 
- obsługuje Kierownik Rewiru - aspirant sztabowy Wiesław Ha-
dam  
Niebocko, Jabłonka, Grabówka, Wydrna - obsługuje dzielni-
cowy – starszy aspirant Adam Zaremba
Dydnia, Temeszów, Krzywe, Końskie, Witryłów - obsługuje 
dzielnicowy - starszy aspirant Roman Koryto 

Wiesław Hadam Roman KorytoAdam Zaremba

*****************************

26 lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Brzozowie odby-
ła się roczna narada z udziałem Podkarpackiego Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Rzeszowie podinsp. Jarosława Szymczyka. 

W naradzie uczestniczyli: Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, 
Prokurator Rejonowy w Brzozowie Aurelia Skiba, Z-ca Burmistrza 
Brzozowa Piotr Stańko, Wójt Gminy Domaradz Jan Pilch.   

Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie mł. insp. Edward 
Ząbek omówił stan bezpieczeństwa i porządku publicznego za rok 
2007 na terenie powiatu brzozowskiego. Zaznaczył utrzymującą się 
tendencję niskiego wskaźnika zagrożenia przestępczością. Komendant 
zwrócił także uwagę na zjawiska kryminogenne mające bezpośredni 
wpływ na ocenę ze strony społeczeństwa. 

W kategorii czynów przestępczych o charakterze kryminalnym   
wykryto 411 co stanowi 71,4 % przestępstw. Podsumowując zjawisko 
zagrożenia przestępczością kryminalną należy podkreślić, że  najczęś-
ciej odnotowywano kradzieże, kradzież z włamaniem  oraz uszkodzenia 
mienia. W minionym roku mieszkańcy powiatu brzozowskiego wsku-
tek tych przestępstw tracili odtwarzacze samochodowe, elementy wy-
posażenia pojazdów, koła samochodowe, paliwo z pojazdów. Ponadto 
byli ofiarami kradzieży kieszonkowych, które najczęściej zgłaszano  
z terenu obiektów handlowych, najczęściej na terenie Brzozowa. Do-
konywano oszustw internetowych podczas aukcji na Allegro, jak też 
kradzieży telefonów komórkowych, drewna z  prywatnych lasów oraz 
energii elektrycznej na szkodę zakładów energetycznych.

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na drogach powiatu brzozow-
skiego to w 2007 roku zaistniało łącznie 290 kolizji  i 22 wypadki 
drogowe. Skutkiem tych zdarzeń było 5 ofiar śmiertelnych oraz 130 
osób rannych. 

Wskazując na drogi o największym zagrożeniu to należały do 
nich – odcinek drogi wojewódzkiej W-886 prowadzący przez nasz 
powiat tj. Domaradz – Grabownica, która to droga stanowi arterię ko-
munikacyjną pomiędzy Rzeszowem a Bieszczadami. Kolejnym nie-
bezpiecznym odcinkiem drogi jest przebiegający z Domaradza do Ja-
błonicy Polskiej odcinek drogi krajowej K-9. (Rzeszów – Barwinek).

Ponadto do dróg o największym zagrożeniu zdarzeniami dro-
gowymi należy odcinek drogi wojewódzkiej W-835 przebiegającej  
z Grabownicy do Nozdrzca. Z dróg powiatowych najczęściej do zda-
rzeń drogowych dochodziło na drodze P-2036 prowadzącej z Brzozo-
wa do Wary.

Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie podkreślił rolę 
samorządów jako partnerów w utrzymaniu porządku i bezpieczeń-
stwa publicznego na terenie powiatu brzozowskiego. Zaakcentował, 
że samorządy odgrywają istotną rolę w utrzymaniu obiektów admi-
nistrowanych przez Policję, a zwłaszcza w modernizacji Rewirów 

Dzielnicowych na terenie poszczególnych gmin, co  
z kolei wpływa na poprawę warunków pracy Policji oraz 
umożliwia należyte przyjmowanie petentów. 

Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji  
w Rzeszowie podinsp. Jarosław Szymczyk podziękował 

wszystkim funkcjonariuszom za okupioną wyrzeczeniami 
ciężką i ofiarną służbę jaką na co dzień pełnią brzozowscy 
policjanci. 

Komendant podkreślił, że województwo podkar-
packie określane jest mianem najbezpieczniejszego wo-
jewództwa w naszym kraju. Komendant Wojewódzki 
przedstawił i omówił  także zadania jakie czekają Policję  
w 2008 roku.  Swoje podziękowania za ofiarną pracę poli-
cjantów złożyli także zaproszeni goście. 

Narada roczna w KPP

Komendant E. Ząbek omawia stan bezpieczeństwa 
w powiecie brzozowskim

Narada roczna w KPP w Brzozowie

Oficer Prasowy
mł. asp. mgr Joanna Kędra - Ohar
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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/

DZIAŁANIA  PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ  
W  BRZOZOWIE  W  OKRESIE  OD  01. 01.  DO  06. 03. 2008 r.

Informacje zebrał i opracował: 
    mł.kpt. Tomasz Mielcarek   

27 lutego br. w Zespole Szkół w Starej Wsi odbyły się eliminacje 
do IX Drużynowych Mistrzostw Województwa Podkarpackiego Straża-
ków PSP w tenisa stołowego. Zawody swoją obecnością zaszczycił Wi-
cestarosta Brzozowski Janusz Draguła.

W eliminacjach w grupie A udział wzięło 5 drużyn z następujących 
komend: KP PSP Jasło, KP PSP Lubaczów, KP PSP Ustrzyki Dolne, KM 
PSP Przemyśl, KP PSP Brzozów. 

W wyniku przeprowadzonych rozgrywek systemem każdy z każ-
dym - kolejność miejsc przedstawiała się następująco:
· I miejsce KP PSP Brzozów
· II miejsce KP PSP Jasło
· III miejsce KP PSP Lubaczów
· IV miejsce KP PSP Ustrzyki Dolne
· V miejsce KM PSP Przemyśl

Sędzią głównym eliminacji tenisa stołowego był Dyrektor Zespołu 
Szkół w Starej Wsi Stanisław Chrobak. Na zakończenie rozgrywek Wi-
cestarosta Janusz Draguła oraz Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie 
Mirosław Szmyd wręczyli zwycięzcom okolicznościowe dyplomy oraz 
puchary.

Eliminacje w tenisie stołowym strażaków

Drużyna KP PSP Brzozów – I miejsce.
W skład zwycięskiej  drużyny KP PSP Brzozów wchodzili:  

st.kpt. Marek Ziobro, asp. Wojciech Sobolak, mł.ogn. Jacek Kuśnier-
czyk, str. Robert Florek

W okresie od 01. 01 do 06. 03. 2008 r. odnotowano 80 zdarzeń, w tym 22 
pożary. W działaniach związanych z gaszeniem pożarów brało udział 36 zastępów 
straży pożarnej w składzie 143 ratowników PSP i OSP. W opisywanym okresie 
miało miejsce 57 miejscowych zagrożeń, w których brało udział 67 zastępów  
w składzie 197 ratowników. Odnotowano 1 fałszywy alarm.

Charakterystyczne zdarzenia z ostatniego okresu:
09. 02. 2008 r. w Nozdrzcu miał miejsce pożar budynku mieszkalnego. Po 
otrzymaniu informacji dyżurny w Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
w Brzozowie zadysponował na miejsce zdarzenia 1 zastęp z Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie oraz 3 zastę-
py z OSP: Izdebki, Nozdrzec, Rudawiec. 

W chwili przybycia strażaków na miejsce pożaru, palił się niezamieszkały 
budynek mieszkalny o drewnianej konstrukcji. Przybyła jednostka OSP Izdebki za-
bezpieczyła teren  działań i podała 2 prądy wody w natarciu na palący się budynek. 
Zastęp JRG Brzozów włączył się do działań podając kolejne 2 prądy. Na miejsce 
przybyły kolejno jednostki z OSP Nozdrzec i Rudawiec oraz patrol policji. Po uga-
szeniu pożaru przystąpiono do częściowej rozbiórki konstrukcji budynku. 

11. 02. 2008 r. w Brzozowie miał miejsce wypadek drogowy. Na miej-
sce zdarzenia dyżurny zadysponował 2 zastępy z Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie. Okazało się, 
iż samochód osobowy marki BMW na łuku drogi wypadł z jezdni ude-

rzając w znaki drogowe oraz stojącą na chodniku lampę oświetleniową. Uszkodzo-
ny pojazd zablokował jeden pas drogi. Na miejsce zdarzenia przyjechała karetka 
pogotowia ratunkowego i patrol policji. Nie odnotowano osób poszkodowanych, 

zaś kierowca samochodu zbiegł z miejsca 
zdarzenia.

Działania strażaków polegały na za-
bezpieczeniu rozbitego pojazdu, oznakowa-
niu terenu działań oraz po stwierdzeniu wy-
cieku paliwa ze zbiornika pojazdu na podaniu 
piany. W wyniku oględzin miejsca zdarzenia 
stwierdzono, że uszkodzeniu uległa lampa 
oświetleniowa. Pojazd został odholowany 
przez pomoc drogową. Ratownicy usunęli po-
zostałości powypadkowe, zebrali zamarzniętą 
pianę, a następnie posypali jezdnię piaskiem 
z solą. 
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Eliminacje w tenisie stołowym strażaków

13 marca br. w Brzozowie odbyło 
się rozstrzygnięcie eliminacji powiato-
wych X edycji Ogólnopolskiego Konkur-
su Plastycznego dla dzieci i młodzieży 
pod hasłem „112 w trudnej sprawie - nie 
używaj przy zabawie”. Organizatorem 
konkursu była Komenda Główna Pań-
stwowej Straży Pożarnej przy współpracy 
z Wydziałami Zarządzania Kryzysowego 
Urzędów Wojewódzkich. 

Jury po dokonaniu oceny nadesła-
nych prac, zakwalifikowało do eliminacji 
wojewódzkich spośród czterech grup wie-
kowych następujące prace: 
I grupa młodsza 6-8 lat – szkoła podsta-
wowa
1. Kinga Gargasz – SP Wola Jasienicka
2. Aleksandra Bieńczak – SP Humniska
3. Alicja Kwiatkowska – SP Niebocko
4. Adrian Jurek – SP Nr 1 Golcowa
5. Izabela Hnat – SP Nr 1 Domaradz

II grupa średnia 9-12 lat – szkoła pod-
stawowa
1. Natalia Bacior – SP Golcowa
2. Karolina Śmigiel – SP Grabówka
3. Katarzyna Bogusz – SP Dydnia
4. Marta Janusz – SP Nr 2 Golcowa
5. Paweł Śnieżek – SP Wola Jasienicka

III grupa starsza 13-16 lat  - gimna-
zjum 
1. Anna Korab – G. Jasienica Rosielna
2. Tomasz Opaliński – G. Blizne

„112 w trudnej sprawie - nie używaj przy zabawie”
3. Natalia Domaradzka – G. Barycz
4. Gabriela Lisowska – ZS Jabłonica P.
5. Joanna Pietryka – G. Przysietnica
IV Grupa – uczniowie niepełnospraw-
ni
1. Andrzej Dmitrzak – SOSW Brzozów
2. Kinga Boczar – SOSW Brzozów
3. Ewa Śmigiel – SOSW Brzozów
4. Iwona Zajdel – SOSW Brzozów
5. Sylwia Ziemiańska – ZS Wzdów

Celem konkursu jest edukacja 
dzieci i młodzieży w zakresie zachowania 
bezpieczeństwa w momencie występowa-
nia wszelkiego typu zagrożeń. Zadaniem 
konkursu jest wyrobienie skutecznych 
sposobów reakcji w czasie pożarów, 
różnego rodzaju wypadków na drodze,  
w domu czy nad wodą, a także innych za-
grożeń, takich jak: powodzie, katastrofy 
ekologiczne i budowlane. 

Konkurs ma kształtować właściwe 
zachowania dzieci i młodzieży w obliczu 
zagrożenia, uświadamiać jak postępować 
w momencie jego zaistnienia oraz przy-
pomnieć, że w Polsce już istnieje euro-
pejski numer alarmowy 112, pod którym 
mogą uzyskać pomoc w każdej sytuacji 
zagrażającej ich życiu i zdrowiu.

Anna Kałamucka

Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
w Krośnie obejmuje swoim nadzorem teren 
powiatu brzozowskiego i krośnieńskiego. 
Sprawuje nadzór nad działalnością gospodarczą  

w 120 podmiotach gospodarczych, ponad 11 tysią-
cami stad bydła (16,5 tys. sztuk zwierząt), 65stadami owiec i kóz  
(1 408 sztuk zwierząt), 285 stadami świń (5800 sztuk zwierząt). 
W realizacji zadań uczestniczyło 13 pracowników inspekcji,  
w tym 7 merytorycznych (5 lekarzy weterynarii i 2 techników 
weterynarii) oraz 15 wyznaczonych, urzędowych lekarzy wete-
rynarii. Wykonane czynności odbyły się zgodnie z opracowany-
mi planami pracy, w oparciu o przepisy prawne mające zastoso-
wanie w działalności inspekcji weterynaryjnej. 
I. Zadania podejmowane w ramach ochrony zdrowia zwie-
rząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt   
Odbywają się one dwufazowo tzn. obejmują działania prewen-
cyjne oraz bezpośrednio związane ze zwalczaniem chorób za-
kaźnych u zwierząt. W 2007 r. przeprowadzono badania monito-
ringowe zwierząt w kierunku:
- pomór klasyczny u świń - 90 prób w 64 stadach świń,
- pomór klasyczny świń u dzików - 13 prób,
- choroba pęcherzykowa świń - 22 próby w 20 stadach świń, 
- choroba Aujeszkiego u świń - 30 prób w 30 stadach świń, 
- leptospiroza świń - 21 prób w 21 stadach świń
- pryszczyca bydła - 30 prób w 30 stadach bydła 
- gorączka Q - 30 prób w 30 stadach,
- chlamydioza bydła - 30 prób w 30 stadach 

- influenza drobiu (grypa ptasia) - 2 badania kału po 5 prób od  
ptaków dzikich,

- wścieklizna lisów wolnożyjących  - 108 sztuk zwierząt, 
- VHS, IHN ryb - 2 badania po 30 sztuk ryb
- bruceloza owiec i kóz - 71 prób w 19 stadach, 
- bruceloza bydła - 4034 sztuk w 2455 stadach,
- gruźlica bydła - 4437 sztuk w 2455 stadach,
- enzootyczna białaczka bydła - 3722 sztuki w 2455 stadach. 

W wyniku prowadzonych badań rozpoznawczych stwier-
dzono przypadek wystąpienia w Gospodarstwie Rybackim  
w Sieniawie wirusowej posocznicy krwotocznej u pstrągów.  
W związku z tym wszczęto procedury w celu zwalczenia tej 
jednostki chorobowej. Cała partia ryb została w części skiero-
wana do uboju (ryba handlowa, klinicznie zdrowa), pozostała 
do utylizacji. Aktualnie gospodarstwo,  po wygaszeniu ogniska,  
jest w fazie prowadzonych badań kontrolnych pilotażowej partii 
ryb sprowadzonych do gospodarstwa.  W 2007 r. odnotowano 
też przypadek wystąpienia ogniska BSE w miejscowości Przy-
sietnica powiat brzozowski, gdzie również zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa, a także opracowanymi planami 
gotowości zlikwidowano źródło zakażenia. BSE stwierdzono  
u padłej sztuki, od której pobrano mózg do badań kontrolnych. 

Stwierdzono ponadto w Krośnie przypadek choroby pod-
legającej rejestracji (zgnilec złośliwy u pszczół). Tutaj również 
przy wydatnej pomocy, co należy podkreślić, członków związku 
pszczelarskiego zapobiegliśmy dalszemu rozszerzeniu się cho-
roby. Standartowo od kilku lat pojawia się zakażenie pałeczka-

Realizacja zadań Powiatowego Inspektoratu  
Weterynarii w Krośnie za rok 2007 cz. I 

Zwycięska praca w I grupie (szkoła podstawowa)

SŁUŻBY,		INSPEKCJE,		STRAŻE

I miejsce w III grupie (gimnazjum)
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mi Salmonelli u drobiu. W minionym roku 
ustalono 5 przypadków zachorowań ptaków 
na tę jednostkę chorobową, co skutkowało za-
chorowaniem ludzi (informacje powzięto ze 
stacji sanitarno-epidemiologicznych). Były to  
w odróżnieniu od poprzednich lat przypadki  
w małych gospodarstwach rolnych. W czte-
rech przypadkach zostało podjęte leczenie 
drobiu, po czym wykonano badania spraw-
dzające, potwierdzające jego skuteczność.  
W jednym natomiast  przypadku kury zosta-
ły zabite, a ich zwłoki przekazane do zakładu 
utylizacyjnego w Leżachowie. 

W związku z pogryzieniami ludzi Po-
wiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie 
przeprowadził łącznie 245 obserwacji psów  
w kierunku wścieklizny z wynikiem ujemnym. 
Dzięki systematycznym szczepieniom lisów  
z samolotów, przyjęciu przez nich „markera” 
w granicach 85%, od dwóch lat nie mieliśmy 
przypadku wystąpienia wścieklizny u zwie-
rząt. Podjęto też działania egzekwujące szcze-
pienia  ochronne psów przeciw wściekliźnie,  
z kierowaniem spraw do organów ścigania 
włącznie. Liczba szczepień psów na terenie 
objętym nadzorem Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii w Krośnie w roku 2007 to 7333.  
- W całości został zrealizowany plan gotowości 

kontroli gospodarstw (916) w ramach nadzo-
ru nad Systemem Identyfikacji i Rejestracji 
Zwierząt. Stwierdzono niezgodności w 101 go-
spodarstwach, dotyczące najczęściej błędów  
w wypełnianiu księgi rejestracyjnej stada. 

- Oddano 4 sprawy do prokuratury za przepro-
wadzenie nielegalnego uboju zwierząt, nie 
zgłoszenie padłych sztuk do utylizacji.

- W ramach pełnorocznego nadzoru nad pod-
miotami w zakresie ochrony zdrowia zwie-
rząt oraz zwalczania chorób zakaźnych 
zwierząt, Powiatowy  Inspektorat Weteryna-
rii w Krośnie dokonał szeregu kontroli pod-
miotów (patrz: tabela obok).

W związku z naruszeniem ustawy  
o ochronie zwierząt, prowadzono 2 postępo-
wania wyjaśniające, z których 1 zostało prze-
kazane do organów ścigania. Urzędowi leka-

rze weterynarii w minionym okresie wydali łącznie 3109 świadectw zdrowia dla 
cieląt przeznaczonych do obrotu. 

W związku z zagrożeniem nadzorowanego terenu chorobami zakaźnymi, 
koniecznością realizacji przepisów związanych z dobrostanem zwierząt przepro-
wadzono w 2007 r. szereg szkoleń. 
- lekarze weterynarii - 6 szkoleń - 90 osób przeszkolonych 
- Podkarpacka Izba Rolnicza  - 1 szkolenie - 25 osób przeszkolonych 
- zebrania wiejskie - 1 szkolenie - 22 osoby 
- fermy zwierząt futerkowych - 1 szkolenie - 3 osoby 
- sanepid - 2 szkolenia - 12 osób
- pracownicy gosp. kom. w Krośnie, Brzozowie, Jedliczu - 3 szkolenia - 12 osób 

Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krośnie uczestniczy-
li także w spotkaniach organizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego. 

Lp. Nadzorowany zakres działalności Ilość 
podmiotów

Liczba 
kontroli

1. punkty inseminacyjne 14 14
2. punkty kopulacyjne 12 12
3. rozród ryb 1 2
4. hodowla ryb 2 3
5. hodowla zwierząt laboratoryjnych 1 1
6. obrót i pośrednictwo zwierzętami w obrocie   15 15
8. skup zwierząt 17 17
9. wystawy zwierząt 1 1
10. hodowla zwierząt jeleniowatych 3 3
11. zarobkowy przewóz zwierząt 16 16
12. środki transportu zwierząt 23 41

Dobrostan zwierząt:
1. koniowate 23 23
2. bydło 11196 156
3. drób rzeźny 2 6
4. drób  towarowy 5 10
5. świnie 205 100
6. owce 41 5
7. kozy 24 5
8. pszczoły 521 1
9. futerkowe 3 3

Andrzej Chrzanowski
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie

SŁUŻBY,		INSPEKCJE,		STRAŻE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie realizuje projekt pn.:
„Dobry czas na rozwój - szkolenia dla osób po 45 roku życia z zakresu programowania 

i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie z elementami informatyki”
Skorzystaj z bezpłatnego szkolenia!

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 
Oferta:
- 210 godzin zajęć w grupach 12 osobowych
- zwrot kosztów dojazdu i wyżywienia podczas zajęć
- materiały szkoleniowe
- certyfikat Operatora CNC

Wymagania:
- ukończone 45 lat
- nie wyższe niż średnie wykształcenie
- zaświadczenie o zatrudnieniu

Informacje i zapisy w biurze projektu:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, ul. Rynek 1, tel. (0-13) 43-755-38, (0-13) 43-755-25

e-mail: projekty@pwsz.krosno.pl, www.pwsz.krosno.pl. Zgłoszenia do 18 kwietnia 2008 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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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 1. 04. 2008 r.
1. Sprzedawca (przyg. zawodowe)
2. Technik farmacji
3. Pomocnik piekarza
4. Kierowca kat. C+E
5. Sprzedawca-serwisant opon
6. Masażysta 

7. Fizjoterapeuta
8. Robotnik pomocniczy
    w przemyśle chemicznym
9. Operator wózków widłowych
10. Księgowy

11. Sprzedawca na stacji paliw
12. Operator koparki
13. Sprzedawca sprzętu RTV i AGD
14. Elektromonter
15. Pomocnik elektromontera
16. Tokarz - operator CNC

Lp. Nazwa działania Liczba osób  
objęta wsparciem

Koszt działania  
w złotych

1. Staże (w tym łącznie m.in. koszty badań lekarskich, stypendia, koszty przejazdu 
i zakwaterowania w miejscu pracy)

280 1 848 000

2. Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy (w tym łącznie m.in. koszty badań 
lekarskich, stypendia, koszty przejazdu i zakwaterowania w miejscu pracy)

85 476 000

3. Szkolenia (w tym m.in. koszty zlecenia szkolenia, dodatki lub stypendia, koszty 
badań lekarskich, koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypad-
ków, koszty przejazdu, koszty zakwaterowania, koszty egzaminów)

100 250 300

4. Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 85 1 147 500
5. Prace interwencyjne u pracodawców nie będących przedsiębiorcami 30 109 500
6. Promocja  2000
7.  RAZEM 580 3 833 300

„Więcej szans w powiecie brzozowskim”

W ramach projektu „Więcej szans w powiecie brzozowskim”  w 2008 r. 
Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie zaplanował realizację następujących działań:

Małgorzata Matelowska
Kierownik Referatu Programów

Rynku Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie realizuje 
projekt „Więcej szans w powiecie brzozowskim” 
Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 
Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz 
podnoszenie poziomu aktywności zawodo-
wej osób bezrobotnych w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

Umowa ramowa na realizację projek-
tu zostanie zawarta na cały okres wdrażania 
POKL, tj. od 01.01.2008 do 31.12.2013.   
W ramach zawartej umowy Powiatowy 
Urząd Pracy w Brzozowie co roku przedkła-
dał będzie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Rzeszowie nowy wniosek o przyznanie środ-
ków finansowych na realizację zadań na kolejny rok 
budżetowy. 

W 2008 roku wartość projektu wyniesie 3.833.300 zło-
tych, z tego 3.831.300 zł są to środki Funduszu Pracy będące  
w dyspozycji samorządu województwa, a 2.000 zł to środki fa-
kultatywne PUP w Brzozowie.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zareje-

strowanych w PUP w Brzozowie ze szczególnym 
uwzględnieniem osób znajdujących się w trudnej 

sytuacji na rynku pracy, wymienionych w art. 
49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.), tj:
- bezrobotnych do 25 roku życia,
- bezrobotnych długotrwale lub kobiet, które 
nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dzie-
cka,
- bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
- bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, 
bez doświadczenia zawodowego lub bez wy-
kształcenia średniego,
- bezrobotnych samotnie wychowujących co 

najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
- bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności 

nie podjęli zatrudnienia,
- bezrobotnych niepełnosprawnych.
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Dni Otwartych Drzwi 
w szkołach ponadgimnazjalnych

I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie

W dniach 13 - 14 marca br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. 
Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie odbyły się Dni Otwarte szkoły. 
Impreza skierowana była do uczniów trzecich klas szkół gimnazjalnych  
z pobliskich miejscowości. Program Dni Otwartych przygotowany 
i zaprezentowany został przez uczniów klasy 2 c pod czujnym okiem 
opiekuna - Katarzyny Wawrzak. Prezentacja miała na celu przybliżenie 
młodzieży gimnazjalnej historii i tradycji I Liceum Ogólnokształcącego,  
a krótkie materiały filmowe zobrazowały szkolną rzeczywistość. 

Gimnazjaliści mieli okazję zapoznać się z zasadami rekrutacji obo-
wiązującymi w liceum, a także szczegółowo przedstawiony został im 
zakres wymagań i obowiązków szkolnych na rok szkolny 2008/2009. 
Przygotowany program został przyjęty z dużym entuzjazmem i zaintere-
sowaniem, ponieważ licealiści dołożyli wszelkich starań, aby spotkanie  
z gimnazjalistami przebiegło w ciekawy i zachęcający sposób. Dwudnio-
wa prezentacja szkoły przyciągnęła wielu kandydatów zainteresowanych 
nauką w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego  
w Brzozowie. 

W roku szkolnym 2008/2009 naukę w I Li-
ceum Ogólnokształcącym można podjąć na pięciu 
kierunkach. Na wszystkie kierunki punktowane są  
4 przedmioty, w tym język polski i język obcy na każ-
dy kierunek oraz :
– proprawny (historia + wos)
– proekonomiczny (matematyka + geografia)
– promedyczny (biologia + chemia) 
– matematyczny (matematyka + fizyka) 
– lingwistyczny (matematyka + historia). 
 

Zespół Szkoł Ekonomicznych w Brzozowie

Gabriela Szuba

Zgodnie z wieloletnią tradycją Dni Otwartych Drzwi 
w szkołach ponadgimnazjalnych, również w tym 

roku w dniach 13 – 14 marca, drzwi Zespołu Szkół 
Ekonomicznych stanęły otworem przed odwiedzający-
mi szkołę gimnazjalistami z okolicznych gmin. 

Dla gimnazjalistów zbliża się bardzo ważny 
moment w kreowaniu własnej kariery zawodowej,  
a mianowicie moment podjęcia decyzji o kierunku dal-
szej drogi edukacyjnej. Aby decyzja była przemyślana 
i podjęta rozsądnie najlepiej przeanalizować potencjał 
własnych umiejętności i porównać go z ofertą eduka-
cyjną szkół. Dlatego szerokie grono nauczycieli naszej 
szkoły przy zaangażowaniu wielu uczniów stara się 
dostarczyć gimnazjalistom jak najwięcej informacji  
o szkole i ukazać możliwości, jakie daje podjęcie  
w niej nauki.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie ma 
bogate tradycje, doskonałą kadrę nauczycielską i wielu 
wybitnych absolwentów. Na przestrzeni lat zmieniały 

się kierunki i specjalności kształcenia w zależności od bieżących po-
trzeb rynkowych. Obecnie gimnazjaliści mają możliwość kształcenia się  
w czteroletnim technikum w zawodach: technik ekonomista, technik han-
dlowiec oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego. Od kilku lat 
oferta edukacyjna obejmuje również liceum ogólnokształcące o dwóch 
profilach: techniczno-ekonomicznym - przygotowującym do studiów na 
kierunkach technicznych i ekonomicznych oraz  humanistyczno-lingwi-
stycznym, przygotowującym do studiów na kierunkach humanistycz-
nych. Gimnazjaliści, którzy wybiorą technikum ekonomiczne mają do 
wyboru następujące specjalizacje: podatki i ubezpieczenia, księgowość, 
handel i marketing, bankowość, zarządzanie finansami, analiza i sprawo-
zdawczość, euromarketing.  

Absolwenci naszego technikum i liceum ogólnokształcącego mają 
możliwość przystąpienia do matury na poziomie podstawowym i roz-
szerzonym uprawniającej do wstępu na wyższe uczelnie.  Absolwenci 
technikum po zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego otrzymują 
tytuł technika w ukończonym zawodzie, potwierdzony certyfikatem mię-
dzynarodowym, uprawniającym do pracy lub praktyk nie tylko w kraju 
ale również za granicą.

W ciągu dwóch dni „Otwartych Drzwi” już od godziny 8oo tłumnie 
przybywali gimnazjaliści witani w holu przez przedstawicieli Samorządu 
Uczniowskiego i nauczycieli. Oferta naszej szkoły została zaprezento-
wana na sali gimnastycznej, gdzie przygotowano stoiska przybliżające 
zarówno ofertę edukacyjną szkoły, jak również pokazujące osiągnięcia 
działających w szkole kół zainteresowań i organizacji uczniowskich. 
Prezentację szkoły prowadzili uczniowie naszej szkoły przedstawiając 
gimnazjalistom krótką charakterystykę zawodu, tematykę przedmiotów 
zawodowych oraz praktyk uczniowskich i możliwości przyszłego za-
trudnienia na określonych stanowiskach pracy. Na kolejnych stoiskach 
oprócz kierunków kształcenia zostały przedstawione szkolne organizacje 
i koła zainteresowań, m.in. SKS, PCK, PTSM. 

Gabriela Szuba przedstawia gimnazjalistom kierunki w I LO

Stoisko	gastronomiczne	
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Gimnazjaliści z dużym zainteresowaniem przysłu-
chiwali się prezentacjom i zatrzymywali się przy poszcze-
gólnych stoiskach, aby choć chwilę swobodnie porozma-
wiać z uczniami naszej szkoły, obejrzeć zdjęcia i projekty 

tematyczne. Najdłużej oczywiście Gimnazjaliści zatrzy-
mywali się przy stoisku gastronomicznym, gdzie często- Dorota Więch

Stało się już tradycją, że wiosną każdego roku Zespół Szkół Bu-
dowlanych im. T. Kościuszki w Brzozowie organizuje Dzień Otwartych 
Drzwi. Zapraszamy wtedy wszystkich chętnych gimnazjalistów do zapo-
znania się z naszą ofertą edukacyjną. Podwoje placówki stoją otworem 
dla uczniów, którzy rozważają wstąpienie w szeregi naszej szkoły. W tym 
dniu wszyscy mają również niepowtarzalną okazję zobaczyć szkołę od 
„wewnątrz”, poznać nauczycieli, klasopracownie i ich wyposażenie. 

Można dowiedzieć się  
o różnych formach zajęć poza-
lekcyjnych i kołach zaintere-
sowań. W klasach oraz w holu 
szkoły można było zobaczyć 
wiele prac uczniów tj. modele 
domków, próbki materiałów 
budowlanych, przykłady pro-
jektów wykonywanych przy 
użyciu najnowszych progra-
mów komputerowych oraz dy-
plomy i albumy z różnych im-
prez szkolnych. 

Zainteresowani mieli tak-
że możliwość odbycia indywidu-
alnych rozmów z nauczycielami oraz z uczniami Samorządu Szkolnego. 
Każdy z naszych gości otrzymał też foldery reklamowe oraz zasady re-
krutacji na rok szkolny 2008/2009.

Gimnazjaliści obejrzeli przygotowaną specjalnie na ten dzień pre-
zentację multimedialną  „O naszej szkole”  przybliżającą jej codzien-
ną pracę. Również w tym roku w promocji szkoły wzięła udział firma 
SKANSKA Oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego w Rzeszowie, 
której przedstawiciele serdecznie zachęcali młodzież do podjęcia nauki  
w zawodach budowlanych. Firma SKANSKA objęła w ubiegłym roku 
honorowym patronatem naszą szkołę oraz zadeklarowała chęć zapewnie-
nia uczniom praktyk zawodowych w swojej firmie. 

Od 1 września br. szkoła będzie kształcić w profilach:
- Liceum Ogólnokształcące (3 letnie)
- Liceum Profilowane – profil „kształtowanie środowiska” (3-letnie)

wano się słynnymi już ciasteczkami, które stały się niejako wizytówką 
naszej szkoły. Oprawą do spotkania na sali gimnastycznej była również 
prezentacja multimedialna przedstawiająca zdjęcia z życia szkoły, po-
zoracja akcji ratunkowej na stoisku PCK oraz występ grupy tanecznej 
„Ladys”. Na ręce opiekunów każdej grupy gimnazjalistów trafił pakiet 
materiałów reklamowych szkoły – wzory podań do technikum i liceum 
ogólnokształcącego oraz ulotki reklamowe.

Nad przygotowaniem i przebiegiem akcji oraz opracowaniem 
materiałów reklamowych pracowali zarówno nauczyciele przedmiotów 
ogólnokształcących i zawodowych, jak również duża grupa uczniów 
naszej szkoły. Ciężka praca i wielotygodniowe przygotowania zaowo-
cowały bardzo miłą atmosferą w trakcie „Dni Otwartych Drzwi” oraz 
dużym zainteresowaniem młodzieży.

W trakcie akcji Dni Otwartych Drzwi naszą szkołę odwiedziło 
wielu gimnazjalistów. Wielu z nich jest już zdecydowanych jak pokie-
rować swoją karierą, inni jeszcze wahają się nad wyborem kierunku 
własnej drogi zawodowej. Z iloma z nich spotkamy się w roku szkol-
nym 2008/2009 w ZSE? Tego nie wiemy. Mamy nadzieję, że nasza 
oferta zainteresowała młodszych kolegów i koleżanki. 

Dziękujemy gimnazjalistom za odwiedzenie naszej szkoły  
i mamy nadzieję spotkać się  z Wami już w nowym roku szkolnym.

Prezentacja pierwszej pomocy na stoisku PCK

Zespół Szkoł Budowlanych w Brzozowie

- Technikum Drogowe – technik dro-
gownictwa (4-letnie)
- Technikum Ochrony Środowiska 
– technik ochrony środowiska (4-letnie)
- Technikum Budowlane – technik bu-
downictwa  (4-letnie)
- Technikum Uzupełniające – po ZSZ 
- technik budownictwa  (3-letnie)
- Technikum Uzupełniające dla Doro-

słych – po ZSZ - technik budownictwa 
(3-letnie)
- Szkoła Policealna - technik budownictwa  (2-letnia) 
- Zasadnicza  Szkoła Zawodowa  (2-3-letnia)                                                                        

Szkoła zapewnia praktykę w zawodach: mu-
rarz, posadzkarz, malarz – tapeciarz,  monter instalacji  
i urządzeń sanitarnych, technolog robót wykończenio-
wych w budownictwie. Natomiast w zawodach: me-
chanik pojazdów samochodowych (3-letnia), piekarz 
(3-letnia), oddział wielozawodowy (fryzjer, cukiernik, 
stolarz, itp.) (3-letnia), oddział wielozawodowy (sprze-
dawca, kucharz małej gastronomii) (2-letnia), ucznio-
wie odbywają praktykę w zakładach pracy, z którymi 
należy podpisać umowę o pracę.

Gimnazjaliści w ZSB w Brzozowie

Mariusz Dydek

fot.	M.	Dydek
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Duże zainteresowanie wzbudziły modele domków
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Już po raz piąty w Zespole Szkół Ekonomicznych zorganizowany 
został konkurs na „Najpiękniejszy stół wielkanocny”. Jego roz-
strzygnięcie miało miejsce 18 marca br. W konkursie rywalizowa-

ły trzy grupy uczniów klasy III Technikum Gastronomicznego. Należy 
podkreślić, że zajęcia praktyczne, podczas których byli przygotowy-
wani do konkursu przez Annę Warzybok, rozpoczęli dopiero w bieżą-
cym roku szkolnym. 

Konkurs polegał na wykonaniu dekoracji stołu wielkanocne-
go oraz przygotowaniu potraw i wypieków świątecznych. Wcześniej 
młodzież musiała przygotować swoje projekty stołów, a na zajęciach 
praktycznych udoskonalić potrzebne umiejętności. Uczniowie stanęli 
na wysokości zadania i wykazali się wspaniałymi zdolnościami kuli-
narnymi. Na stołach nie zabrakło sernika, makowo-czekoladowej bab-
ki, biszkoptowego królika, masztowców z jajek, koszyka z ciasta droż-
dżowego, mazurka, paschy wielkanocnej, łabędzi z ciasta ptysiowego 
i wielu innych równie ciekawych potraw czy wypieków. Piękne stoły 
wielkanocne oceniało jury w składzie: Starosta Brzozowski Zygmunt 
Błaż, Wicestarosta Janusz Draguła, Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, 
Dyrektor ZSE Jerzy Olearczyk oraz Wicedyrektor ZSE Jerzy Lasek, 
inicjatorka konkursu Anna Warzybok, a także Magdalena Nawłoka  
i Maria Gromada.

Jury doceniając pomysłowość, technikę i estetykę przygotowania 
każdego ze stołów postanowiło przyznać trzy równorzędne I miejsca. 
W konkursie w poszczególnych grupach uczestniczyli: grupa I: Ewe-
lina Sawczak, Krzysztof Brzuszek, Anna Chryń, Ewelina Samborska, 
Ewa Domin, Joanna Gerlach, Ewelina Jantosz; grupa II: Kamila Jaku-
bowska, Katarzyna Konieczny, Ewelina Kostka, Beata Maciejewicz, 
Karolina Potocka, Katarzyna Zubel, Karol Mazur; grupa III: Edyta 
Lubecka, Paulina Sokalska, Ewelina Śmigiel, Marta Szuba, Konrad 
Telega, Bogumił Owoc.

Tego typu przedsięwzięcia uczą młodzież odpowiedzialności za 
powierzone zadania oraz działania w grupie. Uczniowie ZSE z dużym 
zaangażowaniem przystąpili do pracy. – Do konkursu zaczęliśmy się 
przygotowywać miesiąc wcześniej – opowiada jedna z uczestniczek 
Karolina Potocka. - Już wtedy szukaliśmy potraw, które moglibyśmy 
wykonać. Towarzyszyły temu ogromne emocje. Każda z grup chciała 
wypaść jak najlepiej, a ostateczne przygotowania były bardzo nerwo-
we. Werdykt komisji konkursowej spowodował naszą radość – dodaje  
z uśmiechem Karolina.

Z finezją i estetyką

Uczestnicy konkursu wykazali się finezją ...

... i zdolnościami kulinarnymi

Stół wielkanocny w wykonaniu I grupy

Anna Władyka

Proponujemy: 
- kursy pierwszej pomocy z certyfikatem UE
- kursy pierwszej pomocy (podstawowe)
- kursy pierwszej pomocy (elementarne)

Polski Czerwony Krzyż w Brzozowie
zaprasza na organizowane przez nas Kursy Pierwszej Pomocy  

dla pracowników: 
urzędów, zakładów pracy, szkół i przedszkoli

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny. Instruktor Pierwszej 
Pomocy ZG PCK tel. 0 691 865 159 lub po godz. 20.00 (0-13) 43-614-37. 
Informujemy, że środki pozyskiwane ze szkoleń są przeznaczone na pomoc  
ludziom potrzebującym z terenu powiatu brzozowskiego. 

Polski Czerwony Krzyż 5 października 1999 r. uzyskał, nadany przez Europejskie Referencyjne Centrum Pierwszej Pomocy  
z siedzibą w Brukseli Certyfikat Pierwszej Pomocy. Zaświadczenia wydawane przez Polski  Czerwony Krzyż są uznawane  
we wszystkich krajach zrzeszonych w Unii Europejskiej.  

Grupa	II

Grupa	III

JEDNOSTKI		ORGANIZACYJNE		POWIATU
Grupa	I
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Magdalena Pilawska

INFORMACJE		Z		POWIATU

1 maca br. licznie zgromadzeni na brzozowskim rynku mieszkań-
cy miasta i okolic byli świadkami niecodziennej uroczystości. 

130 żołnierzy służby zasadniczej 21 Brygady Strzelców Podha-
lańskich z Rzeszowa tego dnia złożyło w Brzozowie przysięgę. Takie 
składanie ślubowania w różnych miastach Podkarpacia jest kilkulet-
nią tradycją brygady. Jak twierdzi dowódca brygady gen. Tomasz Bąk  
- w ten sposób wojsko wychodzi do ludzi, bo przecież jest częścią spo-
łeczeństwa, z którym spotyka się w codziennej służbie. Takie organizo-
wanie przysięg w różnych miejscach województwa nie jest więc bezpod-
stawne i zawsze spotyka się z bardzo miłym i życzliwym przyjęciem. Tak 
też było i w tym roku. 

Uroczystości rozpo-
częła msza św. za Ojczyznę 
i jej obrońców, odprawiona 
w brzozowskiej kolegiacie. 
Po ceremonii przysięgi na 
rynku, żołnierze przedefi-
lowali ulicami Brzozowa. 
Organizacja przysięgi właś-
nie tu nawiązuje do wyda-
rzeń sprzed 70 lat, kiedy to 
w 1938 r. 2 Pułk Strzelców 
Podhalańskich z Sanoka 
składał ślubowanie pod 
obrazem Matki Boskiej Sta-
rowiejskiej i oddawał się jej 

Przysięga na rynku w Brzozowie

w szczególną opiekę (szerzej na ten temat 
pisaliśmy w nr 59 BGP).

Wśród gości uroczystości znaleźli 
się: senator Stanisław Piotrowicz, wojewo-
da podkarpacki Mirosław Karapyta, wice-
marszałek naszego województwa Bogdan 
Rzońca, a także przedstawiciele samorzą-
dów gminnych z powiatu brzozowskiego.

Gratulacje otrzymali rodzice wyróżnionych żołnierzy

Projekt „Centra kształcenia na odległość na wsiach” 
ma na celu stworzenie na terenie  całego kraju sieci 379 
współpracujących ze sobą centrów. W ramach projektu, 
o wartości ponad 45 mln zł, w gminach wiejskich zostało 
ulokowane prawie 4 000 komputerów, przeznaczonych do 

kształcenia online. Przedsięwzięcie to zostało wprowadzo-
ne w życie aż w trzech gminach powiatu brzozowskiego: 
Gminie Haczów, Nozdrzec i Jasienica Rosielna.

Pomysł zakłada, iż centra będą zlokalizowane wy-
łącznie na terenach wiejskich. Tym samym przyczynią się 
do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy wsią a miastem. 
Projekt dofinansowywany jest z funduszy Unii Europej-
skiej (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój 
Zasobów Ludzkich).

Centrum kształcenia na odległość w Malinówce
W gminie Haczów siedziba centrum mieści się w bibliotece  

w Malinówce. Od lutego br. mieszkańcy tej miejscowości mają moż-
liwość bezpłatnego korzystania z różnorodnych kursów. Tematyka 
oferowanych szkoleń obejmuje m.in. wiedzę z zakresu: informatyki, 
zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń zawodowych oraz przed-
miotowych. Uczestnictwo w kursach podnosi kwalifikacje i umie-
jętności zawodowe. – Uważam, ten projekt za bardzo przydatny 
– mówi pani Katarzyna - mieszkanka Malinówki – Sama zamierzam 
skorzystać z kursu związanego z obsługą komputera. Tego typu umie-
jętności są potrzebne. Myślę, że to przedsięwzięcie będzie się cie-
szyć dużym zainteresowaniem – podkreśla. Każdy uczestnik, który 
ukończy szkolenie uzyska certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę  
w danej dziedzinie. Centrum w Malinówce czynne jest codziennie 
od poniedziałku do piatku w godzinach od 16.00 do 20.00.

Wyposażone w sprzęt komputerowy i biurowy centra przyczy-
niają się do promowania idei kształcenia i zwiększania dostępu do 
wiedzy na wszystkich poziomach edukacji - od ponadgimnazjalnej 
do kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Ośrodki wspierają oso-
by, które są zainteresowane aktywnością w środowisku lokalnym, 
wykorzystaniem nowoczesnych technik w rozwoju osobistym oraz 
przekwalifikowaniem zawodowym. Tak duże przedsięwzięcie wy-
maga niejednokrotnie niestandardowych rozwiązań. Dlatego też zo-
stała opracowana specjalna wersja oprogramowania do zarządzania 
szkoleniami i kursantami, która przystosowana jest do szkolenia kil-
kuset tysięcy użytkowników w tym samym czasie.

Należy pokreślić, iż projekt ten wychodzi naprzeciw osób nie-
pełnosprawnych. Każde z 379 Lokalnych Ośrodków posiada więk-
szość udogodnień ułatwiających dostęp do centrów, jak też samych 
kursów osobom niepełnosprawnym. Proponowane w projekcie kur-
sy e-learningowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem i są 
coraz częstszą metodą szkolenia w Polsce. 

Stanowiska komputerowe w Centrum kształcenia na odległość  
w Malinówce

Anna Władyka

Żołnierze służby zasadniczej 21 Brygady  
Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa
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13 grudnia 2007 r. Mar-
szałek Województwa Podkarpa-
ckiego Zygmunt Cholewiński 
oraz  Członek Zarządu Stanisław 
Bajda,  a w imieniu Gminy Noz-
drzec - Wójt Antoni Gromala oraz 
Skarbnik Maria Olbrycht podpi-
sali umowę na realizację zada-
nia pod nazwą: Modernizacja 
centrum wsi Nozdrzec – bieżnia, 
dróżki rowerowe, trybuny, podło-
ga oraz  namioty do rekreacji. 

Wniosek o dofinansowa-
nie, jaki Gmina Nozdrzec złoży-
ła do Departamentu Programów 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego, w 
ramach Sektorowego Progra-
mu Operacyjnego „Restruktu-
ryzacja i modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich 2004-2006”  
w zakresie działania 2.3. Odnowa 
wsi oraz zachowanie i ochrona 
dziedzictwa kulturowego”, został 
rozpatrzony pozytywnie i dzięki 
środkom – w wysokości 223.260 
złotych możliwe jest zakończenie 
realizacji projektu, który nie tylko 
podniesie standard organizowa-

Nowoczesne centrum wsi Nozdrzec
nych imprez masowych, ale i umoż-
liwi wprowadzenie nowych form 
rekreacji i wypoczynku. Kompleks 
boisk sportowych nozdrzeckiego ze-
społu szkół wzbogaci się o bieżnię, 
co  bezsprzecznie uatrakcyjni zajęcia 
wychowania fizycznego, natomiast 
dróżki rowerowe będą bardzo po-
mocne w wychowaniu komunikacyj-
nym oraz zdobywaniu przez dzieci 
karty rowerowej.  

Już w najbliższym czasie, bo  
pod koniec kwietnia – na terenie 
„miasteczka” odbędą się eliminacje 
powiatowe Ogólnopolskiego Turnie-
ju  Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu 
Drogowego.

Wykonawcą robót - etapu 
„bieżnia, dróżki rowerowe” jest Rze-
szowski Zakład Instalatorstwa i Te-
letechniki „ŁĄCZBUD” Sp. z o.o. 
w Rzeszowie.  Przetarg na  trybuny 
i podłogę wygrała firma „ATHLE-
TIC” Sp. z o.o. z Kluczborka, która 
w dniu 10 marca 2008 roku dostar-
czyła sprzęt, a do 20 marca Przed-
siębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 
„VITO” z Turka zrealizuje zamówie-
nie na namioty  do rekreacji.

Prace przy budowie miasteczka ruchu drogowego

Namiot do rekreacji
JS

23 stycznia 2008 roku w Komendzie Wojewódzkiej 
Policji w Rzeszowie nastąpiło symboliczne przekazanie no-
wych samochodów policyjnych. Jeden z nich trafił do Rewi-
ru Dzielnicowych w Domaradzu.

Nowy samochód dla 
domaradzkich policjantów

Jak podała na swojej stronie internetowej Wojewódzka Ko-
menda Policji, kluczyki wręczyli kierowcom Podkarpacki Ko-
mendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, podinspektor Jarosław 
Szymczyk i Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego 
Policji, inspektor Jan Zając. Samochody poświęcił kapelan podkar-
packiej Policji, ks. Bogusław Przeklasa.

Do Domaradza trafił Nissan Pathfinder. Terenowe nissany są 
pierwszymi radiowozami na Podkarpaciu w nowym, zunifikowanym 
w Europie policyjnym oznakowaniu. Napęd nissanom zapewniają 
170-konne turbodiesle o pojemności 2,5 litra.

Nowy samochód znacznie ułatwi pracę domaradzkim poli-
cjantom, pomagając im dotrzeć nawet do trudno dostępnych tere-
nów gminy.

Tomasz Bober

Nowy samochód w Rewirze Dzielnicowych w Domaradzu

INFORMACJE		Z		POWIATU
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22 lutego br. w sali ekspozycji 
zmiennych Muzeum Regionalnego im. 
Adama Fastnachta w Brzozowie odby-
ło się kolejne Brzozowskie Spotkanie 
Muzealne, którego gościem był znany leśnik, karykaturzy-
sta Jacek Frankowski. Wzięli w nim udział: przedstawiciele 
władz samorządowych, leśnicy – pracownicy Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie a także młodzież 
z Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie i sympatycy brzozowskie-
go muzeum. 

W trakcie otwarcia została zaprezentowana publicz-
ności wystawa karykatur, która powstała z okazji 80-lecia 
Lasów Państwowych w ramach Ogólnopolskiego Salonu 

Karykatury Polskiej. W trakcie spotkania odbyła się także 
projekcja najnowszego dzieła artysty, filmu poświęconego 
jednej z atrakcji Bieszczad - Bieszczadzkiej Kolejce Leś-
nej. Otwarcie wystawy było także doskonałą okazją do roz-
mów na temat pracy leśników w przeszłości i w czasach 
współczesnych. Jak mówił sam Jacek Frankowski wiedza 
wielu Polaków na temat tego czym jest las kończy się na 
stwierdzeniu, „że w lasach się poluje”. Szczególną uwagę 

Pasje Jacka Frankowskiego
Jacek Frankowski ur. w 1949 r.  

w Broku nad Bugiem. Z wykształcenia 
leśnik, z zainteresowań historyk, z zawo-
du karykaturzysta. Debiutował w 1974 r. 
równocześnie w „Słowie Powszechnym”  
i „Lesie Polskim”. Eksponował swoje prace 
na blisko 200 wystawach indywidualnych. 
Współpracował z ponad setką tytułów pra-
sowych i programów telewizyjnych. M. in. 
„Karuzela”, „Szpilki”, „Rzeczpospolita”, 

„Courrier Internationale” „Godzina Szcze-
rości” TVP2, „Warszawski Przegląd Tygodnia” TVP3. Jest dorad-
cą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. sztuki. Jest  
w Lasach Państwowych specjalistą ds. sztuki. Był sekretarzem za-
łożycielskiego zebrania Stowarzyszenia Polskich Artystów Kary-
katury organizowanego przez Eryka Lipińskiego oraz sekretarzem 
Zarządu SPAK I kadencji. Przez dwie kadencje pełnił też funkcję 
prezesa SPAK. Nagrodzony „Złotą Szpilką 91” za projekty lalek 
do telewizyjnej szopki „Polskie ZOO”. Bardzo ceni sobie współ-
pracę z agencją artystyczną ART-WIZJA kierowaną przez żonę El-
żbietę. Ojciec Dominiki - architekta krajobrazu, Adriana - studenta 
grafiki warszawskiej ASP. Uwielbia dwójkę cudownych wnucząt: 
Julcię i Patrysia.

Jacek Frankowski

Goście Brzozowskiego Spotkania Muzealnego
publiczności przykuły opowieści Eligiusza Michniowskiego Inży-
niera Nadzoru Nadleśnictwa Brzozów i Bogusława Famielca Nad-
leśniczego Nadleśnictwa Rymanów, którzy przypomnieli ciekawą 
historię z pobytu w 1975 roku, ówczesnego I Sekretarza PZPR 
Edwarda Gierka na terenie leśnictwa Liszna. Na zakończenie Jacek 
Frankowski narysował karykaturę obecnego na sali Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Brzozów Andrzeja Dąbrowskiego, która spodobała się 
wszystkim obecnym gościom.

Jacek Cetnarowicz

Rozpoczęły się prace budowlane 
w ramach projektu „Zagospodarowanie 
centrum wsi – modernizacja i wyposa-
żenie zaplecza sportowo-kulturalnego 
– I etap”. Dzięki nim piłkarze Sokoła 
Domaradz zyskają nowe szatnie, zaś 
mieszkańcy Domaradza centrum spor-
towo-kulturalne.

Prace obejmują remont oświet-
lenia zewnętrznego – poprzez wy-
mianę 5 kompletów latarń parkowych  
i 4 komplety oświetleń halogenowych, 
wymianę słupów żelbetowych, wymia-
nę kabla układanego w gruncie 80 mb, 
a także remont budynku świetlicy – po-
przez wykonanie robót ogólnobudowla-
nych, tj. obicie tynków wewnętrznych z zaprawy, rozebranie ścianek z cegły, wyko-
nanie nowych ścianek z cegły, zamurowanie i wykucie w innych miejscach otworów 

okiennych, montaż stolarki okiennej PCV, 
wykonanie instalacji elektrycznej, wodnej 
i kanalizacyjnej, wykonanie nowych tyn-
ków, malowanie ścian farbami emulsyj-
nymi, wykonanie posadzek, w pomiesz-
czeniach sanitarnych wykonanie płytek na 

zaprawie klejowej, oraz montaż 
osprzętu sanitarnego, wykona-
nie zadaszenia nad drzwiami 
wejściowymi, docieplenie bu-
dynku płytami styropianowymi 
gr. 10 cm, wykonanie obróbek 
dachowych, rynien i rur spusto-
wych. Wykonane zostaną rów-
nież chodniki i dojścia wokół 
budynku z kostki brukowej na 
podbudowie kamienno tłucz-
niowej.

Do realizacji remontu 
została wyłoniona w przetargu 
firma F.U.T.H.B. „RAF-MAR” 
Witold Korab z Lutczy, która 

rozpoczęła właśnie prace budowlane.

Modernizacja i wyposażenie 
zaplecza sportowo-kulturalnego

Remont centrum sportowo-kulturalnego

Tomasz Bober

Nowy samochód dla 
domaradzkich policjantów
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i teletubiś Tinky-Winky a Olga 
Wojnowska jako Doda. Na 
scenie zaprezentował się także 
zespół Metallica, w składzie: 
Piotr Choma, Marek Nawłoka, 
Bartosz Pańko i Michał Pie-
trycki. Nie zabrakło również 
„Piratów z Karaibów”, zespołu 
„Boys” oraz znanych piosenek 
„Papaya” i „Jozin z bazin”.  
W tej ostatniej wystąpił naj-
młodszy aktor Piotr Dudek. 
Bardzo realistyczne kostiumy 
wraz z odpowiednim podkła-
dem muzycznym tworzyły wi-
dowiskową całość.

Do sukcesu przedsię-
wzięcia przyczyniły się osoby 
zza kulis. Wspaniałe kostiumy 
dla aktorów przygotowały: 
Małgorzata Pietrasz i Małgorzata 
Fiedeń, zaś charakteryzację zapewniły Magdalena Sa-
wicka i Małgorzata Rzeźnik. Obie części pokazu wzbu-
dziły duże zainteresowanie i gromkie brawa. 

INFORMACJE		Z		POWIATU

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. 

W błysku fleszy i przy pełnej sali widowiskowej Brzozowskiego 
Domu Kultury w Brzozowie odbył się Pokaz Mody. Już ósma edycja tej 
imprezy miała miejsce 12 marca br. 

Młode modelki z gracją poruszały się po wybiegu prezentując kre-
acje z butiku Elżbiety Kuś. Dziewczęta zaprezentowały trzy linie odzie-
żowe: matura 2008, moda młodzieżowa i kolekcja wieczorowa. Poszcze-
gólne części oddzielone były występami wokalistek: Magdaleny Jarosz 
i Marioli Leń oraz pokazem break dance’u w wykonaniu grupy „Step 
Factor”. Zarówno popisy wokalne, jak i taneczne, wzbudziły ogromny 
aplauz publiczności. W role modelek wcieliły się: Patrycja Myćka, Ka-
mila Filak, Anna Jurczak, Natalia Zgłobicka, Sabina Pytlak, Małgorzata 
Fiedeń, Aleksandra Duplaga oraz Kamila Niewiadomska. 

Pokaz poprowadziła Urszula Woroniec. Dziewczęta oceniane 
były przez jury w składzie: Beata Bodzioch-Kaznowska (Urząd Miejski  
w Brzozowie), Rafał Szuba („Salon Kwiatowy”), Stanisław Cyparski 
oraz przewodniczący Janusz Gładysz („Floro-Hum”). Wszystkie modelki 
zostały wyróżnione. 

Druga część pokazu należała do aktorów teatru „MA-MA”, któ-
rzy zaprezentowali się w roli gwiazd. Urszula Jędrzejowska wcieliła się  
w role Madonny i Michael’a Jackson’a, Justyna Pilawska wystąpiła jako 
Tina Turner i Jola z Big Brother’a, Ilona Szczepek jako Violetta Villas Anna Władyka

W blasku jupiterów

Propozycja 
na Maturę 2008

Modelki przedstawiły m.in. kolekcję 
wieczorową...

... i modę młodzieżową Justyna Pilawska zaprezentowała się  
jako Tina Turner

Urszula Jędrzejowska wcieliła się  
w rolę Madonny
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Członkinie Stowarzyszenia 
Kobiet Wiejskich Rudawiec w tym 
roku spotkanie z okazji Dnia Ko-
biet postanowiły spędzić wspólnie  
z ludźmi, którzy swój dzienny pobyt 
powierzyli pracownikom Środowi-
skowego Domu Samopomocy im. 
Anny w Izdebkach. 

Takie bezpośrednie spotka-
nie, gdzie szczera rozmowa wypły-
wa prosto z serca, jest szczególne 
przede wszystkim dla kobiet, dla 
matek. Przynosi obustronną radość,  
gdyż czerpiąc z bogactwa we-
wnętrznego tych ludzi, ubogaca-
my własną osobowość, dostrze-
gamy to, czego nie spotyka się 
w środowisku ludzi zdrowych, 
zabieganych, niemyślących  
o tym, że życie często płata figle. 

Kobiety z SKW osobiście 
znały kilka osób z ośrodka, miesz-
kańców naszej miejscowości, ludzi 
wcześniej zdrowych, pracujących 
zawodowo, a dziś niestety dotkniętych 
chorobą, siedzących na wózkach inwa-
lidzkich, jednocześnie mających w sobie 
tyle ciepła, radości i ogromnej nadziei na 
to, że będzie lepiej. 

Jesteśmy wdzięczne Kierownik 
ŚDS w Izdebkach Beacie Jastrzębskiej 

oraz pracującym tam osobom za pomoc 
w zorganizowaniu tego spotkania, po-
nieważ była to okazja do porozmawiania 
na różne tematy związane z charakterem 
pracy w tej placówce. Mieliśmy też moż-
liwość zwiedzenia warsztatów, w których 
powstają piękne rzeczy wykonywane  

Przewodniczący SKW Danuta Czaja
Honorowy członek SKW Stanisław Ścibor

  „Mała iskra nadziei
  Przy blasku ognia jaśnieje
  A wiatru powiew ponury 
  Nie głuszy jej dobrej natury
      Taka mała, a siły ma wiele
      By w sercach zamieszkać najśmielej
      Serc ludzkich gorącym pragnieniu”

Dzień Kobiet w SKW Rudawiec
w ramach rehabilitacji i ćwi-
czeń, pod czujnym okiem pra-
cowników ŚDS. Z kolei kobiety 
z SKW Rudawiec opowiadały 
o swoim stowarzyszeniu, jak 
również o pracy społecznej, 
organizowanych spotkaniach, 
zebraniach i o współpracy  
z jednostką Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Rudawcu. W swoje 
opowiadania wplatały elementy 
części artystycznych, wybrane 
urywki, które były wcześniej 
przygotowywane na różne oko-
liczności. Na tym spotkaniu nie 
zabrakło również Stanisława 
Ścibora współpracującego z ko-
bietami, który recytował wier-
sze i na okoliczność tego miłe-
go dnia śpiewał piosenki. 

Życzenia, kwiaty, sło-
dycze i wspólnie wypita kawa 
oraz  - jak na ten dzień przysta-
ło - własnoręcznie upieczone 
przez nasze kobiety ciasto, było 
poczęstunkiem dla wszystkich, 
jako dodatek do chwil spokoj-
nych, szczęśliwych, chwil peł-
nych nadziei. 

Z okazji tego pięknego 
dnia, gdy słońce raźniej świeci,  
a jego promienie sięgają głębo-

ko w serce, życzymy by trwał jak najdłu-
żej, by wszyscy mieli radość, uśmiech  
i otwarte dłonie dla drugiej osoby, tak jak 
w Środowiskowym Domu Samopomocy 
im. Anny w Izdebkach. 

Brzozowski Dom Kultury zorganizował 8 marca w kinie 
„Sokół” Dzień Kobiet. Głównym punktem programu w tym dniu 
był wieczorny seans filmu pt. „Lejdis”. Święto kobiet można było 
uczcić lampką szampana, panie zaś zostały obdarowane kwiatami. 

Przed pokazem filmu Jan Florek - Kierownik Kina „So-
kół” powitał zgromadzoną publiczność, która po brzegi wypeł-
niła salę widowiskową. Następnie spośród kuponów rozlosował 
atrakcyjne nagrody, które zwycięskim paniom wręczyli sponso-
rzy. Piękne bukiety kwiatów, komplety biżuterii i zaproszenie dla 
dwóch osób na kolację w restauracji „Alta” ufundowali: Alina  
i Tadeusz Zygarowiczowie – Firma Handlowa „Alta”,  Rafał Szuba 
– Salon Kwiatowy w Brzozowie i Dorota Sieniawska – „Gracja”  
w Brzozowie. 

„Lejdis” na Dzień Kobiet

Panie otrzymały piękne bukiety kwiatów, komplety biżuterii  
i zaproszenie na kolację w restauracji „Alta”

Anna Kałamucka

Część artystyczna w wykonaniu kobiet z SKW

Członek Honorowy SKW w Izdebkach Rudawcu Stanisław Ścibor  
w trakcie recytacji wierszy
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poziomie. Dlatego oprócz aranżacji rodzi-
mych utworów sięgam również po reper-
tuar zagraniczny, np. białoruski, ukraiński 
– opowiada Marta Sobota. W czerwcu ub. 
r. chór śpiewał na mszy św. celebrowanej 
przez biskupa w Krośnie w 10 rocznicę 
wizyty Ojca Świętego. 29 stycznia br. 
koncertował podczas spotkania udziałow-
ców PBS w Brzozowie. 

Znaczące sukcesy odnosiły również 
chórzystki indywidualnie. Najbardziej wy-
różniły się Joanna Sobota i Katarzyna Rapa. Obie solistki w roku ubiegłym 
zostały laureatkami w VI Powiatowym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej „Uśmiechnij się Mamo” w Haczowie. W ramach nagrody głównej 
dziewczęta nagrały płytę w Radiu Rzeszów.

Do znaczących osiągnięć Asi Soboty należałoby też zaliczyć GRAND 
PRIX w XII Wojewódzkim Festiwalu Piosenki w Miejscu Piastowym, ale tak-
że: I miejsce w II Konkursie Piosenki „Na plus” w Krośnie, I miejsce w Cover 
Festiwal w Krośnie, dwukrotny udział w Finale Konkursu „Wygraj Sukces”  
w Tarnobrzegu oraz wyróżnienie jakie otrzymała w XII Ogólnopolskim Festi-
walu Kolęd i Pastorałek „Jarosław 2007”. 

Uczennica piątej klasy SP w Haczowie Kasia Rapa także ma na swoim 
koncie niebanalne sukcesy. Zdobyła wyróżnienie w Finale Konkursu Piosenki 
„Wygraj Sukces” w Tarnobrzegu, II miejsce w Konkursie Piosenki „Na plus” 
w Krośnie, zaś 6 grudnia ub. r. wyśpiewała III Nagrodę w Finale Wojewódz-

kim Konkursu Poeci i Pisarze Dzieciom Cztery Pory 
Roku w Rzeszowie. - Atmosfera konkursu była bardzo 
przyjemna - wspomina Kasia Rapa. - Składał się on aż 
z czterech etapów, więc było naprawdę trudno przejść 
do finału. Dzięki przygotowaniu przez Panią Martę 
i naszym treningom udało mi się wygrać tę nagrodę. 
To osiągniecie wiele dla mnie znaczy. A śpiew, czy  
w chórze, czy indywidualnie sprawia mi dużą radość, 
to moja pasja – dodaje dziewczynka. 1 lutego br. Kasia 
wzięła udział w Koncercie Laureatów w Wojewódz-
kim Domu Kultury w Rzeszowie. Konkurs zorganizo-
wany był dla uczniów rzeszowskich szkół. 

Skład chóru to ciągła rotacja. Co roku część 
dziewcząt z III kl. gimnazjum odchodzi i zastępują je nowe dziewczynki ze szko-
ły podstawowej. Próby, na które uczęszcza ponad 50 
dziewczynek, odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu   
- W tym roku z chóru odeszło wiele dziewczyn i musimy  
więcej pracować - mówi Aneta Rozenbajgier, która 
śpiewa w chórze już 7 lat. – Dziewczyny, które dołączy-
ły muszą dopiero opanować nasz repertuar. Pomaga im  
w tym pani Marta, która zawsze jest bardzo cierpliwa 
– dodaje Aneta .

Atutem każdego chóru jest jego nietuzinkowy 
repertuar. Jak mówi dyrygentka „Kamertonu” pomysły 
czerpie z różnych źródeł: uczestnicząc w  przeglądach, 
ale przede wszystkim szukając, aranżując i kierując się 
własną inwencją. Chór zawsze może liczyć na pomoc ze strony dyrekcji i rady 
rodziców obu szkół, Urzędu Gminy w Haczowie, Podkarpackiego Banku Spół-
dzielczego w Brzozowie, a także kilkorga nauczycieli z grona pedagogicznego. 

Minęły dwa lata od zdobycia przez chór 
dziecięcy „Kamerton” I miejsca w Finale Ogól-
nopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Bę-
dzinie. Przy czym warto wspomnieć, że festiwal 
ten jest najbardziej prestiżową imprezą tego typu 
w Polsce.  - Po tym sukcesie mieliśmy różne plany 
– opowiada opiekunka i dyrygentka chóru Marta 
Sobota. - Nosiliśmy się z zamiarem, aby za otrzy-
maną nagrodę nagrać płytę. To było takie moje 

marzenie, aby zebrać starsze chórzystki i nagrać 
„nasze przeboje”. Jednak nie udało nam się tego 
zrealizować. Część z tych pieniędzy wykorzysta-
łam więc na wycieczkę chórzystek do Krakowa. 
Część nagrody wciąż mamy, może nam się jednak 
uda nagrać płytę. Tym bardziej, że w przyszłym 
roku będziemy obchodzić 15-lecie działalności 
naszego chóru. 

Jako laureat I miejsca w festiwalu w Będzi-
nie, zgodnie z regulaminem „Kamerton” musiał 
mieć rok pauzy w uczestnictwie w tej imprezie. 
W tegorocznej edycji chórzystki wyśpiewały so-
bie w finale III miejsce. Należy nadmienić, że  
I miejsce nie zostało nikomu przyznane. - Na 
pewno czuliśmy mały niedosyt po zdobyciu III 
miejsca, ze względu na to, że dwa lata wcześniej 
było to I miejsce – komentuje M. Sobota. - Włoży-
łam dużo pracy w przygotowanie dzieci. Niemniej 
jednak dochodzimy do finału już siódmy rok i za-
wsze zdobywamy tam jedno z czołowych miejsc 
miejsc. Myślę, że świadczy to o tym, że chór się 
rozwija – dodaje dyrygentka.

„Kamerton” udziela się w wieloraki spo-
sób. Jest podporą wielu akademii szkolnych  
i środowiskowych. Co roku na święta koncertu-
je też w kościele. - Zawsze staram się aby był to 
ciekawy występ, urozmaicony repertuarowo i na 
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Z miłości do muzyki
Kolejne sukcesy chóru „Kamerton”

Muzyka uspokaja umysł, ułatwia wzlot myśli,
 a gdy trzeba, pobudza do walki.

 Agrippa Von Nettesheim

Opiekunka i dyrygentka chóru  
- Marta Sobota

Chórzystki „Kamertonu”

Katarzyna Rapa

Aneta Rozenbajgier
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Hasło to przyświecało uroczysto-
ści związanej z podsumowaniem 

konkursu „Moja kartka wielkanocna” 
i wystawie „Inspiracje wielkanoc-
ne” zorganizowanej przez Bogusławę 
Krzywonos – Społecznego Animatora 
Kultury 8 marca 2008 r. w Izbie Regio-
nalnej w Krzywem gmina Dydnia, po-
wiat brzozowski.

Uczniowie klas 0–III SP w Krzy-
wem zaprezentowali licznie zebranej 
publiczności wiązankę słowno-mu-
zyczną  „W oczekiwaniu na Wielka-
noc”. Gości powitali Weronika Szelest 

i Karol Dżoń, a potem niepodzielnie 
zapanowała poezja i muzyka. Ze wzru-
szeniem słuchaliśmy wierszy: Janiny 
Porazińskiej, Jana Lechonia, Konstan-
tego Ildefonsa Gałczyńskiego, Heleny 
Piaseckiej, Doroty Gellner i Zbigniewa 
Jerzyny oraz utworów wielkich twór-
ców: Johanna Sebastiana Bacha - cz. 
pasji wg św. Mateusza - Oratorium 
Wielkanocne, Antonia Lucia Vivaldie-
go - „Wiosna”, Wolfganga Amadeusza 
Mozarta - Sonatę Fortepianową, Geo-
rga Friedricha Haendla - „Alleluja”  
z cz. 2 Oratorium „Mesjasz”  i zespołu 
„Promyczki” z Nowego Sącza.

Wiersze deklamowali indywidu-
alnie i grupowo: Justyna Wójcik, Karo-
lina Kraczkowska, Marcin Turoń, Kasia 

Bok, Szymek Kurzydło, Bartek Cipora i Ewelina Tokarz w towarzystwie króliczka, któ-
rym była Zuzia Howorko i różnych rekwizytów tj. baranka, ptaszka, kosza z pisankami, 
gałązki z jabłkami, bazi z wydmuszkami na gałązkach oraz wiosennych kwiatów.

Panowała cisza, przerywana wzruszającymi słowami, np. „O Jezu, czas się zbliża, 
abyś umierał przybity do krzyża. To było dawno, wiemy, ale dzisiaj uratować Cię chce-
my. W Wielki Piątek, gdy będziesz samotny i pełen smutku – przyjdziemy po cichutku”, 
„ Patrzcie! Ile na stole pisanek, każda ma oczy, naklejane, malowane. Ale pamiętajcie! 
Pisanki nie są do jedzenia, z pisanek się wyklują świąteczne życzenia!”  A na koniec 

usłyszeliśmy: „ By dzień każdy – co się rodzi jak pisklę - frunął do słońca 
i śpiewał! By sad każdy rodził zdrowe owoce, a burze omijały drzewa”. 
Tego życzymy rodzinnym wsiom i ich mieszkańcom. Długo brzmiały 
oklaski, bo było za co nagrodzić małych wykonawców.

Prelekcję „Wokół Świąt Wielkanocnych” wygłosiła Halina Koś-
cińska. Przybliżyła zebranym wiadomości o: palmach wielkanocnych, 
„żaczkach”, paleniu i topieniu Judasza, strażach grobowych, „Turkach”, 
pisankach, kraszankach i naklejankach, „święconce”, święceniu wody  
i ognia oraz  lanym poniedziałku – czyli dyngusie lub świętym lejku, bo 
i tak ten zwyczaj nazywano, jak pisze w „Leksykonie kultury ludowej  
w Rzeszowskiem” etnograf – dr Krzysztof  Ruszel.

Drugą część uroczystości rozpoczęła Małgorzata Szajnowska od-
czytaniem  protokołu z posiedzenia jury konkursu „Moja kartka wielka-
nocna”, którego organizatorem była Izba Regionalna w Krzywem. Jury 
w osobach: Teresa Mazur - dyr. SP w Grabówce, Małgorzata Turopolska 
- GOK w  Dydni, Danuta Baran - Biblioteka w  Końskiem, Renata Piero-

żak- KGW w Jabłonce dokonało oceny prac uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 
gminy Dydnia oraz uczestników zajęć prowadzonych przez Bibliotekę w Końskiem. 
Łącznie nadesłano 43 prace z miejscowości: Dydnia 10, Grabówka 2, Jabłonka 2, Koń-
skie 9,  Krzywe 3, Niebocko 3, Witryłów 3, Wydrna 4, Biblioteka Końskie 7. Prace oce-
niane były w trzech grupach wiekowych: kl. 0-III, IV-VI i gimnazja.

Komisja podkreśliła różnorodność zastosowanych technik zdobniczych i użytych 
materiałów, staranne wykonanie, wykorzystanie symboli wielkanocnych oraz znajomość 
obrzędów i świątecznych potraw. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za 
zajęcie I, II lub III miejsca, za wyróżnienia i wreszcie za udział w konkursie.

W grupie uczniów kl. O-III I m. Przemysław Indyk - Dydnia,  Martyna Ruszel  
- Niebocko, w grupie uczniów kl. IV-VI I m.  Mateusz Rachwalski - Dydnia, Katarzy-
na Bogusz - Dydnia, z gimnazjów I m. Karolina Kocyła i Edyta Kuźniak. Miejsca II  
w grupie O-III – Magdalena Kondracka - Krzywe, Gabriela Baran - Końskie, w grupie 
IV-VI Sabina Kwiatkowska Jabłonka i Karolina Suchan Grabówka, z gimnazjów Paulina 
Wójcik - Dydnia.

Pięć uczennic zdobyło III miejsce. W przedziale wiekowym O-III  Joanna Kopi-
czak Grabówka, Martyna Dmitrzak Jabłonka, kl. IV-VI Izabela Seman Końskie, Anna 
Świątek Wydrna, gimnazja Gabriela Czebieniak Końskie. Wyróżnienia otrzymali: Mar-

Tradycja utrwalona – to najpiękniejsze 
wspomnienia z dzieciństwa

Konkurs zorganizowała Bogusława Krzywonos

Ich wsparcie jest bardzo cenne. 
I choć ludzi dobrej woli jest wielu, to sercem „Kamertonu” jest 

jego dyrygentka. Marta Sobota nie wyobraża sobie życia bez śpiewu, bez 
zaszczepiania w dzieciach miłości do muzyki. – Chciałabym, aby czuły 
one przyjemność z odbioru muzyki – podkreśla dyrygentka. - Myślę, że 
takie kształtowanie wrażliwości młodych artystów jest bardzo ważne. Za-
pytana o to, co daje jej prowadzenie chóru, odpowiada, że wielką satys-
fakcję - Często jestem niesamowicie zmęczona przygotowując jakiś utwór. 
Zdarzają się nieprzespane noce przed koncertami. Może tego po mnie nie 
widać, ale to są zawsze nerwy, żeby występ dobrze wyszedł, żeby był na 
dobrym poziomie. Po konkursie jest natomiast wielka satysfakcja, że zno-
wu było fajnie i się podobało. To dodaje sił – podkreśla M. Sobota. 

Życzymy zatem kolejnych sukcesów i zapału do dalszej pracy.  
W następnym numerze BGP przedstawimy wywiad z Joanną Sobotą – 
utalentowaną chórzystką „Kamertonu”. Dla chórzystek śpiew i muzyka to pasja

Anna Władyka
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18 lutego br. minęła 60 rocznica śmierci Bronisława 
Prugara-Ketlinga, wybitnego Syna Ziemi Brzozowskiej, któ-
ry całe niemal swoje życie poświęcił umiłowanej ojczyźnie 
– Polsce. Urodził się 2 lipca 1891 roku w Trześniowie. Był 
synem Karola Prugara i Ludwiki z Rymarowiczów. Po ukoń-
czeniu Szkoły Ludowej w Jaćmierzu, w 1902 roku rozpo-
czął naukę w gimnazjum im. Królowej Zofii w Sanoku. Dzię-
ki pomocy finansowej stryja Wojciecha Prugara - proboszcza 
w Babicach - w 1910 rozpoczął studia na Wydziale Prawa  
i Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Jana Kazimierza we 
Lwowie. 

W 1912 odbył służbę w armii austriackiej jako jedno-
roczny ochotnik w 84. pułku piechoty we Lwowie. Po ukończeniu kursu oficerskiego  
i uzyskaniu stopnia kadeta powrócił na studia. Był to bardzo ważny okres jego ży-
cia - kształtujący osobowość i zainteresowania. Podczas pobytu we Lwowie, który  
w latach 1910-1914 był centrum tworzących się i działających ruchów narodowo-wy-
zwoleńczych poznał wielu wybitnych ludzi, gorących patriotów. Ówczesny Lwów był 
także miastem gdzie wychowała się większość najwybitniejszych dowódców i polityków  
II Rzeczypospolitej. 

Po wybuchu I Wojny Światowej kadet Bronisław Prugar został powołany do woj-
ska jako d-ca plutonu 10. pułku piechoty wchodzącego w skład 1 Armii gen. Viktora 
Dankla. Brał udział w niezwykle krwawych bitwach pod Kraśnikiem i Lublinem gdzie 
został ranny. Po rekonwalescencji powrócił na front już jako dowódca 8 kompanii 89. 
pułku piechoty, z którym brał udział w bitwie pod Baligrodem i w bitwie Gorlickiej 
- największej bitwie na froncie wschodnim I Wojny Światowej. W dniu 10 lipca 1916 
roku dostał się do niewoli rosyjskiej. Po wybuchu wojny domowej w Rosji w styczniu 
1918 roku ucieka z obozu by w przebraniu kolejarza udać się do Bobrujska nad Cerezy-
na gdzie formował się I Korpus Polski pod dowództwem gen. Dowbora-Muśnickiego. 
Wstępuje również do utworzonej przez Józefa Piłsudskiego Polskiej Organizacji Woj-
skowej, gdzie przyjął pseudonim Ketling, który później stał się członem jego nazwiska. 
Nie mógł wtedy występować pod swoim nazwiskiem, gdyż jako oficer austriacki, za 

dezercję – bo tak traktowano wstąpienie 
do obcej armii - ukarana zostałaby jego 
rodzina. Po zakończeniu walk i kapitula-
cji korpusów Wojsk Polskich najstarszy 
rangą oficer polski w Rosji – generał 
Józef Haller, który znał Prugara jeszcze 
z czasów jego działalności we Lwowie 
zadecydował o jego wyjeździe do Pa-
ryża, co nastąpiło 3 lipca 1918 roku. Po 
przybyciu do Francji wstępuje do Armii 
Polskiej gdzie zostaje przydzielony do 2 
Pułku Strzelców Pieszych.

1 września 1918 roku otrzymał 
nominację na kapitana, a do 11 listopada 
1918 roku walczył na froncie francusko-
niemieckim w Wogezach, gdzie dowodził  
III batalionem 2. Pułku Strzelców Pie-
szych. W związku z tworzeniem nowych 
jednostek armii gen. J. Hallera został 
odkomenderowany do formowania 4. 

cin Prach Wydrna, Krzysztof Hocyk Witryłów i Diana Seman Końskie.
Za zdobycie I, II i III miejsca 

dyplomy wręczała Halina Kufel, a wy-
różnienia za udział w konkursie Mał-
gorzata Szajnowska – obydwie panie 
w latach wcześniejszych były dyrekto-
rami SP w Krzywem. Foldery „Gmina 
Dydnia zaprasza” wręczał uczestni-
kom konkursu Jerzy F. Adamski wójt 
gminy Dydnia. 

Na zakończenie Bogusława 
Krzywonos zaprosiła zebranych do 
zwiedzenia wystawy czasowej „Inspi-
racje wielkanocne” i zapewniam, że 
było co oglądać. Na ścianach wyeks-
ponowano na planszach konkursowe  
kartki wielkanocne, a na stołach: serwe-
ty z motywami wielkanocnymi, stroiki  
z wydmuszkami m.in. z Niemiec, baranki i kogutki  z wosku, wiosenne kwiaty z bibułki 
oraz pisanki z: Podkarpacia, Mazowsza, Podhala, Łowicza. Ponadto ukraińskie, hucul-
skie, indyjskie, czeskie. Nie zabrakło pisanek batikowanych,  barokowych, czy porcela-
nowych, a wszystkie – to prawdziwe cudeńka, m.in. ze zbiorów Danuty Sokołowskiej  
z Wydrnej, Bogusławy Krzywonos i Jadwigi Kraczkowskiej. Dużą palmę wielkanocną 
wykonały Madzia i jej mama Kondrackie, koszyk z ciasta i babki wielkanocne upiekła 
Jadwiga Kraczkowska, a baranki z ciasta Tadeusz Pelczarski - piekarz z Dydni.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Henryk Kozik – Przewodniczący 
Rady Powiatu Brzozowskiego, Katarzyna Lenik – Animator Regionalnego Ośrodka 
EFS w Krośnie, Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia, Jacek Adamski – Dyrek-
tor GOK w Dydni, Andrzej Kot - Dyrektor i Małgorzata Szajnowska - Wicedyrektor  

SP w Dydni, Iwona Pocałuń - Dyrektor 
Gimnazjum w Dydni, Teresa Ma-
zur – Dyrektor SP w Grabówce, 
Halina Kościńska z Brzozow-
skiej Gazety Powiatowej, Zbi-
gniew Kościński z Brzozowa, 
Dorota Wasylewicz-Krynicka 
- malarka i Tomasz Krynicki  
z Jabłonki, Janina Zubel - pi-
sankarka z Jabłonki, Małgorzata 
Lenarczyk - artystka rzeźbiar-
ka  z Niebocka, Danuta Baran  
z Biblioteki w Końskiem, Rena-
ta Pierożak z KGW w Jabłonce, 
Józef Toczek – sołtys wsi Krzy-
we, Helena Kufel były dyrektor 
SP w Krzywem, Jadwiga Kracz-
kowska - Przewodnicząca KGW 

w Krzywem, Zofia Turoń – Przewodni-
cząca Rady Rodziców SP w Krzywem, 
nauczyciele, rodzice i uczniowie SP  
w Krzywem.

 Była to piękna uroczystość i do-
skonała lekcja dla uczniów dotycząca 
polskich zwyczajów wielkanocnych  
i utrwalania tradycji. Po latach  będzie 
dla nich najpiękniejszym wspomnieniem 
z dzieciństwa.
                       

Zwiedzanie wystawy „Inspiracje wielkanocne”

Halina Kościńska

Bronisław Prugar-Ketling

Generał z Trześniowa
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Jacek Cetnarowicz

pułku 2 Dywizji Strzelców Pieszych. Po wykonaniu zadania po-
wrócił do macierzystego pułku, z którym w kwietniu 1919 roku 
powrócił do kraju gdzie jako dowódca III batalionu 44 pułku 
piechoty wziął udział w ofensywie przeciwko wojskom ukraiń-
skim i armii czerwonej. 

Z początkiem 1920 roku został skierowany na II kurs 
Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego. W czasie wojny polsko-
bolszewickiej przerwał studia i został powołany na szefa wy-
działu grupy operacyjnej płk J. Rybaka, z którym wziął udział 
w „Wyprawie kijowskiej”. Potem przeszedł do dowództwa 
Frontu gen. E. Rydza-Smigłego na szefa wydziału operacyjnego 
wraz z nadaniem mu stopnia majora. W trakcie służby poznał 
także ówczesnego majora de Gaulle’a późniejszego generała  
i prezydenta Francji, który był członkiem Francuskiej Misji 
Wojskowej i adiutantem generała Bernarda. Wielkim uznaniem 
a jednocześnie docenieniem zdolności i wartości było powoła-
nie majora B. Prugara-Ketlinga na szefa wydziału operacyjnego 
IV Armii, która pod dowództwem Józefa Piłsudskiego w Bitwie 
Warszawskiej dokonała decydującego uderzenia rozbijającego 
pierścień wojsk sowieckich pod Warszawą a następnie odcię-
ła drogę odwrotu armiom wycofującym się 
z północnej części Polski. W dowód uznania 
i za wybitne zasługi w bitwie Warszawskiej 
został odznaczony krzyżem srebrnym Orde-
ru Virtuti Militari. Po zakończeniu działań 
wojennych mjr B. Prugar-Ketling otrzymał  
w listopadzie 1920 upragniony urlop. W cza-
sie urlopu 24 grudnia 1920 odbył się uroczysty,  
z wojskowym ceremoniałem ślub z Marysią 
Borczykówną. Kilkanaście dni później powró-
cił na studia w czasie, których ukończył Wyższą 
Szkołę Sztabu Generalnego z oceną bardzo do-
brą. Mając liczne propozycje przyjął stanowi-
sko szefa sztabu 2 Dywizji Górskiej w Przemy-
ślu. W czasie przewrotu majowego opowiedział 
się za legalnym rządem, przeciwko działaniom 
J.Piłsudskiego, co bezpośrednio zadecydowa-
ło o jego dalszej karierze. Został przeniesiony 
na stanowisko szefa wydz. ogólnego DOK IX  
w Brześciu z ograniczoną możliwością opusz-
czania twierdzy, a następnie skierowany do 34 
pułku piechoty w Białej Podlaskiej na stanowi-
sko zastępcy dowódcy pułku. 

W dniu 5 sierpnia 1929 roku został mia-
nowany dowódcą 45 Pułku Strzelców Kreso-
wych wchodzącego w skład 13. Dywizji Strzel-
ców Kresowych w Równem najdalej na wschód wysuniętego 
polskiego garnizonu. Tam też został awansowany do stopnia 
pułkownika ze starszeństwem. Było to bardzo ważne wyróżnie-
nie, bowiem była to decyzja samego Józefa Piłsudskiego, któ-
ry wielką wagę przywiązywał do właściwego obsadzenia sta-
nowisk na wschodnich granicach II Rzeczypospolitej. Granica 
ta była wielokrotnie naruszana przez oddziały sowieckie, które  
w przebraniu cywilnym lub polskich żołnierzy paliły wioski 
siejąc nienawiść pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Po śmier-
ci Józefa Piłsudskiego 1 października 1935 roku B. Prugar-
Ketling został powołany do Ministerstwa Spraw Wojskowych  
w Warszawie na stanowisko szefa departamentu piechoty. Gdy 
już stało się jasne, że wojna z Niemcami jest nieunikniona i o jej 
losach zadecyduje dowodzenie na polu walki, Minister Spraw 
Wojskowych gen. Kasprzycki mianował 1 listopada 1938 roku 
płk Bronisława Prugara-Ketlinga dowódcą 11 Karpackiej Dywi-
zji Piechoty w Stanisławowie. 

W czasie wojny obronnej we wrześniu 1939 roku szlak 
bojowy 11 Dywizji wiódł od Bochni aż po Lwów. Do legen-
dy kampanii wrześniowej przeszła bitwa stoczona w nocy  
z 15 na 16 września pod Mużyłowicami, kiedy w czasie nocne-

go szturmu dowodzona przez Prugara-Ketlinga 11 DP rozbiła 
elitarną jednostkę pancerną SS „Germania”. Sam Prugar-Ket-
ling wykazał w trakcie walk wszystkie cechy dobrego oficera: 
był świetnym dowódcą, odważnym i konsekwentnym, zdobył 
ogromne uznanie i sympatię swoich żołnierzy i bezpośredniego 
przełożonego dowódcy Frontu gen. K. Sosnkowskiego, który  
w uznaniu bohaterstwa i zasług na polu walki awansował  
z dniem 15 września 1939 roku Prugara-Ketlinga na genera-
ła brygady. Po walkach pod Lwowem i rozwiązaniu dywizji  
w październiku 1939 roku B. Prugar-Ketling przekroczył grani-
cę rumuńską i na polecenie generała Władysława Sikorskiego 
wyjechał do Francji gdzie został mianowany dowódcą 2 Dywizji 
Strzelców Pieszych. Dzięki jego energii, mimo dużych trudności 
w momencie wyruszenia na front dywizja była świetnie wyszko-
loną i zgraną jednostką wojskową, z którą wziął udział w walkach  
w Wogezach. Nie mając możliwości przebicia się na południe 
stoczyła walkę nad granicą szwajcarską z korpusem pancernym 
generała Heinza Guderiana. Po odparciu ataków i wyczerpaniu 
amunicji z bronią i sprzętem we wzorowym porządku przekro-
czyła granicę Szwajcarii gdzie została internowana.

W okresie internowania w Szwajca-
rii całą swoją energię i talent organizacyjny 
generał Prugar-Ketling skierował na stwo-
rzenie żołnierzom w miarę normalnych 
warunków życia, dania możliwości pracy, 
podnoszenia kwalifikacji, nauki i studiów 
oraz zachowania zwartości organizacyjnej 
i wartości bojowej dywizji. W wypadku 
agresji niemieckiej na Szwajcarię miała 
walczyć w jej obronie. Po zakończeniu 
wojny powrócił do kraju. Przez kilka mie-
sięcy, za namową Stanisława Mikołajczy-
ka pełnił funkcję szefa gabinetu Ministra 
Obrony Narodowej. 

Nie mógł znieść złego traktowa-
nia przedwojennych oficerów i członków 
Armii Krajowej, dla których domagał się 
ułaskawienia w czasie procesów prowa-
dzonych przez sądy wojskowe. Za walkę  
w obronie niewinnych ludzi zapłacił wy-
soką cenę, został zwolniony ze stanowi-
ska, a sam z chorym sercem musiał udać 
się do szpitala. Po odmowie zwolnienia go  

z wojska otrzymał nominację na przewod-
niczącego Komisji Delimitacyjnej gdzie 
zajmował się sprawami związanymi z wy-

tyczeniem granic. W styczniu 1947 otrzymał polecenie wyjazdu 
do Londynu na sesję ministrów spraw zagranicznych. Po jed-
nym ze spotkań został znaleziony nieprzytomny w pokoju ho-
telowym. Oficjalna diagnoza lekarska mówiła o przemęczeniu, 
zasłabnięciu i ataku serca. Nieoficjalnie mówiło się, że była to 
próba zamachu na jego życie komunistycznych służb specjal-
nych. Po powrocie do kraju nie odzyskał już sił. Posądzany  
o próby spiskowania w wojsku zwrócił się z prośbą o zaniecha-
nie kampanii oszczerstw i pomówień lub o zwolnienie z woj-
ska. Zaczął szybko zapadać na zdrowiu. Gasł w oczach. Zmarł 
rankiem 18 lutego 1948 w wieku 57 lat. Pochowany został na 
Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. 

*****
 Pamięć o generale jest wciąż żywa wśród mieszkań-

ców Trześniowa, gdzie w dniu 13 września 1997 roku odbyła 
się uroczystość nadania Szkole Podstawowej imienia generała 
Bronisława Prugara-Ketlinga. Jednym z honorowych gości był 
syn generała - Zygmunt, który jest także autorem wydanych  
w 2006 roku wspomnień o ojcu zatytułowanych „Generał Broni-
sław Prugar-Ketling wspomnienia syna”.

Bronisław Prugar-Ketling z bratem mamy, 
Wiktorem - członkiem Drużyn Strzeleckich  

w Sanoku (Legiony Piłsudskiego)
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Wielkanoc – najstarsze i najważniejsze 
święto chrześcijańskie, obchodzone już od 
II wieku – jest także tryumfalnym świę-
tem odradzającego się życia i wiosennej 
odnowy, a związane są z nim przeróżne 
zwyczaje i obrzędy. To najradośniejsze 
święto w kościele chrześcijańskim przy-
pada w pierwszą niedzielę po pierwszej 
wiosennej pełni księżyca, a więc między 
21 III a 25 IV.

W polskiej obyczajowości zwyczaje 
i obrzędy są  niezwykle bogate i barwne. 
Tradycje chrześcijańskie splatają się tu  
z pradawnymi misteriami na cześć budzą-
cej się z zimowego snu przyrody. Pełnych 
radości i słońca wielkanocnych obchodów 
nie zdołały przytłumić ani umartwienia  
i wielkopostna powaga, ani smutek i żało-
ba Wielkiego Tygodnia. Wielkanocne 
gody to święto ruchome nie mające sta-
łego miejsca w sztucznym porządku 
wymyślonego przez człowieka ka-
lendarza.

Pozostaje to w zgodzie 
z tajemnicą czasu zmartwych-
wstania. „O nocy naprawdę 
błogosławiona, ty jedna znasz 
czas, godzinę, w której Chry-
stus wstał z grobu” – śpiewano 
tak od dawna i tradycję tę pod-
kreślają zmienne godziny rezu-
rekcji – uroczystej procesji wielkanocnej.
Historia święconki

Nasza polska tradycja przykazuje, 
by w przeddzień świętowania poświęcone 
zostały potrawy przygotowane na wielka-
nocny stół. Ich dobór nie jest i nigdy nie 
był dziełem przypadku, wręcz przeciwnie 
jest kilka stałych i koniecznych elemen-
tów owego menu. Wynika to oczywiście 
w dużej mierze z tradycji, ale istotny jest 
fakt, że wszystkie te pokarmy posiadają 
bardzo wyraźną wymowę i symbolikę.

Samo błogosławieństwo pokar-
mów, zwane powszechnie święconką lub 
święconym, szczyci się dość długim ro-
dowodem. Początki tego chrześcijańskie-
go obrzędu  sięgają VIII wieku, w Polsce 
zaś pierwsze jego praktyki odnotowano 
w XIV stuleciu. Najpierw święcono tyl-
ko baranka z ciasta chlebowego. Potem 
dodawano kolejno ser, masło, ryby, olej, 
pokarmy mięsne, ciasto i wino. Na  koniec 
kosz uzupełniony został jajkami i innymi 
produktami, które weszły do kanonu świę-
conki. Obecnie różne pokarmy wkładamy 
do koszyka. Ważne jest, by było w nim  
siedem podstawowych, czyli: chleb, jajko, 
ser, wędlina, ciasto, chrzan i sól.

Wybitny ludoznawca Oskar Kol-

berg tak pisał: Wielka Sobota – dzień 
„święconego”. „Święcone” to składa 
się z: dużego bochna chleba pieczonego  
w domu, z kilku jaj obłupanych,  z chrza-
nu utartego zbitego w gałkę, z kawałka 
mięsa wędzonego wieprzowego, a cza-
sem wołowego, z kiełbasy, serka i masła 
zrobionego w Wielką Sobotę rano”.

W Wielką Sobotę rano święcono 
wodę i ogień, a przez cały dzień pokar-
my. Już Mikołaj Rej w ”Postylli” pisał:  
„W Wielką Sobotę ognia i wody naświę-
cić, bydło tym kropić i wszystkie kąty  
w domu to też rzecz pilna… kto święco-
nego nie je… już zły chrześcijanin”.

Święcone należy do najmilszych, 
pielęgnowanych w każdym z polskich 
domów, narodowych tradycji. Według 
starych wierzeń posiadało cudowną moc. 
Im więcej bożych darów, świątecznego 
jadła zostało poświęconych, tym więcej 

szczęścia gościło u pobożnych gospoda-
rzy. Gospodynie wkładały więc do kosza 
z wikliny, słomy lub sosnowych łubów 
białą serwetę z koronkami, zielony buksz-
pan lub gałązki borówki, a potem – chleb, 
jajka, sól, kiełbasę, ciasto, chrzan, pieprz, 
ocet i baranka. W niektórych regionach 
poza tradycyjnymi potrawami noszono 
do święcenia masło, kołacze, mazurki, 
drożdżowe baby i strucle – jako paradne 
świąteczne pożywienie.
Tradycja siedmiu błogosławionych da-
rów
Chleb – jest najważniejszym z symboli, 
ponieważ przedstawia Ciało Chrystusa. 
We wszystkich kulturach jest pokarmem 
niezbędnym do życia. Gwarantuje po-
myślność i dobrobyt.
Jajko – symbol odradzającego się życia 
i zwycięstwa nad śmiercią. Wierzono, że 
podzielenie się jajkiem z bliskimi umac-
nia więzi rodzinne, a zgniecione skorupki 
rozsypane wokół domu zapewnią miesz-
kańcom bezpieczeństwo i ochronę.
Wędlina w koszyku zapewniała płodność 
i zdrowie. Była symbolem dostatku, bo 
dawniej nie każdy mógł sobie na nią po-
zwolić. Od XIX wieku do koszyka trady-
cyjnie wkłada się kawałek kiełbasy.

Tradycje, zwyczaje, obrzędy
Święta radości i nadziei

Ser – jest symbolem zależności między 
człowiekiem a siłami przyrody. Ponieważ 
pochodzi od krów, owiec i kóz, ma zapew-
nić rozwój stad zwierząt domowych.
Sól – ten życiodajny minerał uznawany 
jest za symbol oczyszczenia, za sedno ist-
nienia i prawdy. Dawniej wierzono, że po-
siada właściwości odstraszania zła.
Chrzan – według wierzeń obrazuje ludz-
ką siłę i tężyznę fizyczną. Wspomaga 
również skuteczność innych święconych 
pokarmów.
Ciasto – do święconki zostało włączo-
ne jako ostatnie. Najczęściej do koszyka 
wkładamy babkę, ale własnoręcznie upie-
czoną. Symbolizuje bowiem umiejętności 
i doskonałości gospodyni.
Zwierzęta w tradycji wielkanocnej
Baranek – najbardziej znamienny symbol 
Świąt Wielkanocnych. Wśród chrześcijan 
uosabia zwycięstwo Chrystusa, który jak 
ofiarny baranek oddał swoje życie za ludzi, 
by następnie zmartwychwstać i odnieść 
zwycięstwo nad grzechem, złem i śmier-
cią. Nazywany był w XVII wieku agnu-
skiem, kojarzył się z pokorą i łagodnością. 
Przedstawiany jest z czerwoną chorągiew-
ką, symbolem zwycięstwa i tryumfu.
Jajko i kurczątko. Jajko to symbol zmar-
twychwstania Chrystusa jako odradzają-

cego się życia. Jajko to symbol płod-
ności i początku łańcucha rozwoju.
Kurek dyngusowy – to żywy kogut 
obwożony po wsi przez chłopców 
na specjalnym wózku w drugi dzień 
świąt. Wózek pomalowany był na 
czerwono i ozdobiony powiewający-
mi wstążeczkami. Kogut symbolizo-

wał w wierzeniach ludowych siły witalne  
i był symbolem męskości. Z czasem żywe-
go koguta zastąpiła drewniana lub gliniana 
figurka, a pianie naśladowali chłopcy.
Zajączek wielkanocny – to symbol ofiar-
ności. Stare legendy i podania przedsta-
wiają zająca jako stworzenie gotowe po-
święcić siebie dla innych istot. Zając jest 
zwierzęciem, które nikomu nie potrafi wy-
rządzić żadnej krzywdy, sam jednak jest 
przez innych śledzony i szczuty.

Pięknym zwyczajem było kiedyś to, 
że święconym należało podzielić się z po-
trzebującymi pomocy – najbiedniejszymi  
i sierotami. Pamiętać należy, że dopiero po 
przyniesieniu święconki można przerwać 
post oraz o tym, że obecnie wodę i ogień 
święci się wieczorem podczas uroczyste-
go obchodu wigilii paschalnej.

Święta Wielkanocne zasługują na 
wyjątkową, niebanalną oprawę. Ich kli-
mat najlepiej oddadzą świeże, wiosenne 
kwiaty (hiacynty, narcyzy, prymulki, tuli-
pany i szafirki) oraz różne ludowe motywy 
(pisanki, wydmuszki, serwety, kurczątka, 
koguciki, ptaszki na gałązkach, baranki  
z ciasta, cukru, wełenki czy wyplecione ze 
słomy).

Halina Kościńska
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Tadeusz  KROTOS
- rysownik, ilustrator, karykaturzysta
 

Urodził się i mieszka w Gliwicach na Śląsku. 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 Salwadore 
Dali. Od 1990 r. rozpoczął przygodę z malarstwem  
i grafiką, a od 1996 r. z rysunkiem satyrycznym. Wy-

konywał ilustracje do książek. Jego rysunki prezentowane są na wystawach 
w kraju i za granicą.

Tadeusz Krotos

Restauracja ALTA poleca Pasztet z dziczyzny
Składniki:
- 800g łopatki sarniej
- 350g słoniny
- 3 jajka
- szklanka czerwonego 
   wytrawnego wina
- 2 bułki
- cebula
- marchewka

Sposób przyrządzenia:
Wino zagotować z goździkami, ziarnami jałowca, liś-

ćmi laurowymi, solą, roztartym czosnkiem. Ostudzić i włożyć 
mięso. Wstawić na 3 dni do lodówki, codziennie odwracając 
mięso w marynacie. Zamarynowane mięso osączyć i zrumie-
nić na 150g słoniny. Dodać posiekaną cebulę, obraną, opłuka-
ną, pokrojoną na plasterki marchewkę, pietruszkę i seler. Dusić  
2 godziny, podlewając marynatą. 

Bułki namoczyć w wywarze. Mięso ostudzić w wywarze, 
wyjąć i dwukrotnie zemleć. Dodać jajka, bułki i odparowany 

- pietruszka
- seler
- goździki
- 4-5 ziaren ziela 
  angielskiego i jałowca
- liść laurowy
- czosnek
- sól, pieprz, 
- gałka muszkatołowa

do 50 ml wywar. Doprawić solą, pieprzem, zmielonym zie-
lem angielskim i gałką muszkatołową. Wyrobić masę. Formę 
pasztetową wyłożyć pozostałą słoniną, pokrojoną na plastry, 
włożyć masę pasztetową. Piec 1,5 h w kąpieli wodnej w temp. 
180°C. Życzymy smacznego!
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XVIII Mistrzostwa Makroregionu Południowego Kyokushin Karate w bieżącym 
roku odbywały się 2 marca w Nowym Targu. Ich organizatorem był Nowotarski Klub 
Kyokushin „Yokozuna” (kierowany przez sensei Ewę Pawlikowską 3 Dan, wielokrotną 
mistrzynię Europy i świata). 

Impreza zgromadziła na starcie 190 zawodniczek i zawodników reprezentujących 31 
klubów z województw: podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Sędzią głów-
nym był shihan Andrzej Drewniak. Brzozowski Klub Karate Kyokushin na tych zawodach 
reprezentował jeden zawodnik – Karol Jarema (5 kyu), biorący udział w konkurencji - ku-
mite juniorów młodszych do 60 kg. Karol pewnie pokonał swoich rywali w walkach elimi-
nacyjnych, a w finale zajął 3 miejsce, zostawiając za sobą zawodników z renomowanych 
klubów, stąd też brązowy medal jest tym cenniejszym trofeum. Gratulacje!

Jan Wolak

Mistrzostwa Makroregionu 
Południowego Kyokushin Karate

Karol Jarema

  Brzozowski Klub Sportowy Ju-Jitsu informuje, że otrzymał dofinansowanie  
na działalność statutową klubu z Podkarpackiego Banku Spółdzielczego.

11 marca br. w Szkole Pod-
stawowej w Orzechówce odbyły 
się Powiatowe Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w tenisie stołowym dziew-
cząt. Do zawodów zgłosiły się dru-
żyny z siedmiu szkół podstawowych 
naszego powiatu: SP Golcowa Nr 
2, SP Niebocko, SP Turze Pole, SP 
Zmiennica, SP Wola Jasienicka, SP 
Hłudno i gospodynie – SP Orze-
chówka.

Sam turniej rozgrywany sy-
stemem do dwóch przegranych 
meczów miał bardzo zacięty i wyrównany przebieg.  
W meczu o miejsce pierwsze SP Zmiennica pokonała 
3-2 SP Hłudno. Tym samym obie drużyny jako jedy-

ne uzyskały awans do zawodów rejonowych, gdzie będą reprezentować 
powiat brzozowski. Po turnieju wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe 
dyplomy, a najlepsza z nich okazały puchar.

Oto ostateczna kolejność turnieju:
I. SP Zmiennica (Monika Chrobak, 
Natalia Sadowska,opiekun – Paweł 
Boroń), II. SP Hłudno (Małgorzata Ka-
łamucka, Paulina Obłój, op. – Bogdan 
Gładysz), III. SP Turze Pole (Brygida 
Tymczak, Kornelia Sieńczak, Monika 
Mazur, op. – Marek Grządziel), IV. SP 
Golcowa Nr 2 (Joanna Ciuł, Adrianna 
Herbut, Gabriela Gierlach, op. – Wan-
da Wolanin), V. SP Orzechówka (An-
gelika Chrobak, Dominika Leśniak, 
Patrycja Ryczaj, op. – Krystyna Go-

łąb), VI. SP Wola Jasienicka (Aneta Fic, Wioletta Boczar, Kinga Gerlach, 
op. – Marek Chęć), VII. SP Niebocko (Aleksandra Holik, Sabina Czernich, 
op. – Piotr Ruszel).

Tenis stołowy

Piłka ręczna19 marca br. w Gimnazjum w Haczowie odbyła się Rejonowa Gimnazjada 
w piłce ręcznej chłopców. W zawodach wzięli udział zwycięzcy rozegranych 
wcześniej eliminacji. Byli to mistrzowie poszczególnych powiatów: sanockiego 
(Gimnazjum w Tarnawie Dolnej), leskiego (Gimnazjum w Olszanicy), biesz-
czadzkiego (Gimnazjum w Lutowiskach) i brzozowskiego (Gimnazjum w Ha-
czowie). Pierwsze miejsce w turnieju zajęła drużyna z Tarnawy Dolnej, zwy-
ciężając we wszystkich swoich meczach, wyprzedzając gospodarzy i drużynę  
z Lutowisk. Czwarte miejsce zajęła drużyna z Olszanicy. Dwie najlepsze druży-
ny uzyskały awans do półfinału wojewódzkiego. 
Drużyny grały w następujących składach:
Tarnawa Dolna (Dawid Swalan, Dawid Strzyż, Jarosław Wróbel, Mateusz 
Rusztowicz, Paweł Poliniewicz, Bartłomiej Ścieranka, Janusz Kluczyński, Ka-
mil Kopczyk, Sylwester Paszko, Tomasz Krajnik, Sylwester Piech, Mateusz 
Pliszko); 
Haczów (Marcin Rysz, Michał Klepacki, Damian Szajna, Arkadiusz Ladziński, 
Maksymilian Adamski, Łukasz Leń, Miłosz Ladziński, Mieczysław Kędra, Pa-
weł Szajna, Jacek Józefczyk, Michał Pelczar, Szymon Sieniawski, Paweł Sobota, 
Gierlach Jakub); 
Lutowiska (Michał Pełdiak, Marek Budzowski, Grzegorz Ignatowski, Daniel 
Tkacz, Łukasz Terefeńko, Cezary Magda, Damian Jus, Krzysztof Kozdęba, Łu-
kasz Herbut, Przemysław Łabędzki, Przemysław Fiedor); 
Olszanica (Grzegorz Pancerz, Sebastian Król, Mateusz Jonasz, Radosław Pa-

Uczestniczki	turnieju

Marek Szerszeń

słowski, Piotr Sobczyński, Mateusz Głodowski, 
Patryk Kozicki, Seweryn Gajda, Radosław Ru-
szel, Przemysław Tymiński). 
Poniżej przedstawiono wyniki poszczegól-
nych meczów i ostateczną klasyfikację:
Olszanica - Lutowiska  8 - 17
Haczów – Tarnawa Dolna  7 - 9
Tarnawa Dolna - Olszanica 13 - 5
Lutowiska - Haczów  9 - 18
Haczów - Olszanica  23 - 10
Tarnawa Dolna - Lutowiska 13 -10

I. Gimnazjum Tarnawa Dolna    6 pkt.    35 - 22
II.Gimnazjum Haczów               4 pkt.    48 - 28
III. Gimnazjum Lutowiska         2 pkt.    36 - 39  
IV. Gimnazjum Olszanica          0 pkt.    23 - 53

Organizatorem obydwu imprez sporto-
wych był Powiatowy Szkolny Związek Sporto-
wy w Brzozowie przy współpracy z dyrekcjami 
i nauczycielami wychowania fizycznego szkół 
– gospodarzy zawodów.

**********************************
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BRZOZOWSKA
Gazeta Powiatowa

HOROSKOP

ROZRYWKA

1) brzeg, kant, 5) połączenie się części Kościoła prawo-
sławnego z katolickim w XVI w. w Polsce, 7) robotnik 
kopalniany pracujący przy transporcie urobku, 9) suchy 
d. - zamknięty wrotami wodoszczelnymi basen, z które-
go wypompowuje się wodę po wprowadzeniu statku, 10) 
bom na małych jachtach śródlądowych, 12) wielobarwna 
papuga o dużym czubie i dziobie; naśladuje głos ludzki, 
13) jedyny drapieżnik w rodzinie karpiowatych; boleń, 14) 
o części ostro zakończonych przedmiotów, zwł. obuwia; 
zwężony spiczasty koniec czegoś. 15) model fiata.

KRZYŻÓWKA POZIOMO

PIONOWO

2) przenośnie o człowieku występującym w obronie ko-
goś lub czegoś, 3) przestarzale;  najwyższa karta; as, 4) 
technika walk wschodnich podobna do dżudo, 6) miasto 
w Japonii; miejsce zimowych IO 1998, 8) ssak z rodzi-
ny żyraf, rudobrązowy, nogi w białe pręgi, 11) diabeł  
w wyobrażeniach ludowych.

BARAN (21 III – 20 IV)
To nie jest Twój najlepszy miesiąc w roku. Wrodzona Ci energia tro-
chę Cię zawiedzie, musisz też powściągnąć choć trochę wrodzoną 
Ci agresję i wojowniczość! Najważniejsze w tym miesiącu jest zro-

bienie generalnych wiosennych porządków: w pracy, w życiu i w uczuciach.  
W tym miesiącu jest szansa na poważne, trwałe i bardzo namiętne uczucie.

BYK (21 IV – 21 V)
Jeśli masz szansę na dodatkowy kurs czy szkolenie – koniecznie to 
wykorzystaj, bo to opłaci Ci się już w niedalekiej przyszłości. A do-

datkowa gotówka, biorąc pod uwagę twoje ostatnie wydatki, bardzo Ci się 
przyda. Nie szalej z zakupami! W uczuciach pojawi się ktoś na horyzoncie 
i wygląda to co najmniej interesująco, ale niestety, to tylko romans.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Masz szanse na lepszą pracę, ale przejrzyj dokładnie umowę, za-
nim podpiszesz. Szykują Ci się dodatkowe pieniądze – może warto 
zainwestować w podróż? Odrobina wypoczynku bardzo by Ci się 

przydała, czy aby nie za dużo wziąłeś na siebie? W uczuciach już wiosna, więc 
możesz wyjazd połączyć z serią romantycznych spotkań.

RAK (22 VI – 23 VII)
Uważaj na zdrowie! W tym miesiącu koniecznie musisz znaleźć czas 
na krótki wyjazd choćby na weekend. Inaczej dopadnie Cię wiosen-

na grypa. Koniecznie musi to być wyjazd w towarzystwie kogoś naprawdę Ci 
życzliwego, bo dopiero to pozwoli Ci naprawdę odpocząć. 

LEW (24 VII – 23 VIII) 
W tym miesiącu na horyzoncie widać już ciekawe propozycje zawo-
dowe, o jakich nawet nie marzyłeś w najśmielszych snach! Poważne 
zamieszanie szykuje się w uczuciach, ale czy to poważna miłość, 

czy przelotne zauroczenie w dużej mierze zależy od tego, jak podejdziesz do 
sprawy. 

PANNA (24 VIII – 23 IX) 
Kwiecień to miesiąc wytężonej, ale opłacalnej pracy – o ile uda Ci 
się zdobyć na cierpliwość i doprowadzić wszystkie swoje plany do 
końca. A warto, bo to nie tylko zaowocuje dodatkowymi pieniędzmi, 
ale i pracować Ci się będzie wyjątkowo łatwo i przyjemnie. 

WAGA (24 IX – 23 X)
Uważnie rozglądaj się wśród nowych znajomych, ktoś z nich będzie 
miał decydujący wpływ na Twoje życie zawodowe i ewentualny 
awans. Koniecznie więc wyjdź do ludzi, spotykaj się z nimi i bądź 

duszą towarzystwa, jak to tylko Ty potrafisz. 
SKORPION (24 X – 22 XI)
Jeśli Ci tylko w pracy nie zabranie energii i konsekwencji, to właśnie 
w kwietniu wszystkie zawikłane sprawy zaczną się nareszcie układać. 
Nie będzie co prawda łatwo wyplątać się z pewnych kłopotliwych 

układów, także emocjonalnych, ale w końcu trzeba to zrobić, żeby wreszcie 
zaczęło być lepiej także i w uczuciach. 

STRZELEC (23 XI – 22 XII) 
Kwiecień jest dobrym miesiącem, żebyś wprowadził zmiany w swoim 
życiu! Jeśli chcesz kupić mieszkanie, wybudować dom, warto zacząć 
to realizować właśnie teraz. Samotne Strzelce mają szansę na szczęś-

cie w miłości, tylko muszą się uważnie rozglądać wokół siebie.
KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I) 
Zaczyna się dla Ciebie interesujący miesiąc! Ale interesujący nie 
znaczy spokojny, więc będziesz musiał, przysiąść w pracy i za-
cząć się solidnie uczyć wszystkich nowości, jakie tylko wpadną Ci  

w ręce. Konkurencja nie śpi i jeśli chcesz utrzymać się na rynku pracy to czas 
to udowodnić.

WODNIK (21 I – 19 II)
W uczuciach spokój, ale to akurat dobrze, bo przy zamieszaniu  
z pracą kłopoty w domu nie byłyby najlepszym dodatkiem. Samot-
nym Wodnikom szykuje się jednak pewne ocieplenie uczuć ze strony 

kogoś naprawdę miłego, jeśli tylko zmęczone kołowrotem w pracy i ciągłym 
napięciem nie odstraszą ewentualnego kandydata.

RYBY (20 II – 20 III) 
Na brak pieniędzy na pewno nie będziesz narzekał, chociaż w za-
mian za to będziesz zmuszony spędzać w pracy więcej czasu niż 

dotychczas. Zadania, jakie dostaniesz do rozwiązania są naprawdę ciekawe,  
a dodatkowo w tym miesiącu będziesz umiał sobie z nimi poradzić z wyjątko-
wym wdziękiem i taktem.

Litery z pół ponumerowanych od 1 do 13 utworzą rozwiązanie
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REKLAMA
 

4, 5, 6, 7, 8  OSTROŻNIE,	POŻĄDANIE
                    prod. CHINY, od lat 18                   godz.18:00 
                    Melodramat                     Czas: 157 min.

11, 12, 13,  MAŁA	WIELKA	MIŁOŚĆ
14, 15         prod. POLSKA, od lat 15                   godz.18:00
                   Komedia romantyczna            Czas: 107 min.

18, 19, 20,  ALVIN I WIEWIÓRKI 
21, 22,       prod. USA od lat B/O           godz. 17:00                            
                   Familijny, Animacja                         Czas: 90 min. (polski dubbing) 
 
18, 19, 20  JOHN	RAMBO	
21, 22        prod. USA od lat 18                               godz. 19:00
                  Wojenny, akcja                                       Czas: 91 min.   
                            
25, 26, 27  STEP UP 2
28, 29        prod. USA od lat 15                  godz. 18:00
                  Muzyczny                           Czas: 98 min.  

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

Tel. (013) 43 419 38 (wew. 29), www.kino.bdk.net.pl

Seanse organizowane tel. (013) 43 419 38 (wew. 26); 695 378 107
Terminarz również na: www.ebrzozow.net

TERMINARZ
KINA „SOKÓŁ” - KWIECIEŃ 2008
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