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POWIAT BRZOZOWSKI

XX sesja Rady Powiatu Brzozowskiego
16 maja br. obyła się XX sesja Rady Powiatu Brzozowskiego. 

Wzięło w niej udział 18 Radnych oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek 
powiatu, służb, straży i inspekcji oraz naczelnicy wydziałów Starostwa 
Powiatowego w Brzozowie. Sesję rozpoczął i prowadził Przewodniczący 
Rady Powiatu – Henryk Kozik. Po przyjęciu sprawozdania z wykonania 
uchwał i wniosków z poprzedniej sesji, które przedstawiła Sekretarz Po-
wiatu Ewa Tabisz i sprawozdania z działalności Zarządu w okresie mię-
dzysesyjnym, zaprezentowanego przez Starostę Brzozowskiego Zyg-
munta Błaża, sprawozdanie z działaloności Powiatowego Urzędu Pracy  
w Brzozowie przedstawił Dyrektor Józef Kołodziej.

Następnie Radni podjęli uchwały w sprawach:
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Specjali-

stycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. 
Ks. B. Markiewicza,

- zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego w Brzo-
zowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markie-
wicza,

- przystąpienia Powiatu Brzozowskiego do realizacji projektu „Podkar-
packi System Informacji Medycznej (PSIM)”,

- ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jed-
nego punktu będących podstawą do ustalenia wynagrodzenia dla pra-
cowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie,

- ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości 
jednego punktu będących podstawą do ustalenia wynagrodzenia dla 
pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Brzozowski,

- ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jed-
nego punktu będących podstawą do ustalenia wynagrodzenia dla pra-
cowników Zarządu Dróg Powiatowych w Brzozowie

- zmian w budżecie Powiatu Brzozowskiego na 2008 rok.
Sesję zakończyły interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski.
Fragment sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy  
w Brzozowie, które przedstawił Dyr. Józef Kołodziej:

W ciągu ostatnich trzech lat bezrobocie sukcesywnie maleje. 
Wpływ na to ma kilka czynników. Najważniejszym jest otwarcie się ryn-
ków pracy niektórych państw europejskich i można powiedzieć masowe 
wyjazdy Polaków w poszukiwaniu pracy. Innym czynnikiem wpływają-
cym na spadek bezrobocia są pierwsze symptomy wzrostu gospodarcze-
go, który pociąga za sobą tworzenie nowych, stabilnych miejsc pracy. 
Znaczący wpływ na spadek bezrobocia ma działalność powiatowych 
urzędów pracy związana z aktywizacją osób bezrobotnych. W Powiecie 
Brzozowskim, corocznie ok. 1.500 osób bezrobotnych otrzymuje wspar-
cie w zatrudnieniu.

Ostatnio coraz częściej słyszy się stwierdzenie, że bezrobocie  
w Polsce drastycznie się zmniejszyło, że kto chce pracować, ten pracę 
znajdzie. Jest trochę prawdy w tym stwierdzeniu, ale więcej argumentów 
przemawia za tym, że jest to błędna teza. 

Z rejestrów urzędów pracy zniknęli ci bezrobotni, którzy byli mo-
bilni, aktywni ,którzy nie bali się podjąć pracy za granicą, bądź roz-
począć prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. 
Zostali w naszych rejestrach ci, którzy nie mają pomysłu na pracę, dłu-
gotrwale bezrobotni, osoby bez kwalifikacji zawodowych, bądź z takimi 
kwalifikacjami, które nie znajdują uznania wśród pracodawców. Praca 
z takimi osobami jest trudna, wymaga dużego wysiłku, popartego spot-
kaniami z doradcami zawodowymi i pośrednikami pracy. Coraz częściej 
obserwujemy rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami pracodawców co do 
osób, które kierowane są przez urząd do pracy, a umiejętnościami, kwa-
lifikacjami i motywacją do pracy kierowanych osób. 

Duże zmiany w działalności Powiatowych Urzędów Pracy wpro-
wadzają dwa nowe rozporządzenia: pierwsze – w sprawie szczegółowych 
warunków powadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku 
pracy, które obowiązuje od kwietnia 2007 roku. I drugie – w sprawie 
standardów usług rynku pracy, które będzie obowiązywać od 1 lipca br.

Rozporządzenia te określają szczegółowe warunki 
prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług 
pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, informa-
cji zawodowej, organizacji szkoleń i aktywnego poszu-
kiwania pracy. Precyzują one z jednej strony minimalne 
stany zatrudnienia na stanowiskach pracy realizujących 
te zadania, stąd konieczność zatrudnienia dodatkowych 
osób, a także wymogów związanych z wyposażeniem tych 
stanowisk w sprzęt niezbędny do świadczenia usług.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie 
wdrożenie tych standardów nastąpi do końca czerwca, 
co oznacza, że będziemy gotowi wykonywać nałożone na 
nas zadania zgodnie z przepisami. W tym celu wydzier-
żawione zostały pomieszczenia w budynku „Centrum” 
(naprzeciw PUP), gdzie znajduje się klub pracy, porad-
nictwo zawodowe i stanowiska ds. rozwoju zawodowego. 
Zgodnie z wymogami zatrudnieni zostali w roku bieżącym 
nowi pośrednicy pracy, jest obecnie sześciu (było trzech), 

lider klubu pracy, specjalista ds. rozwoju zawodowego  
i trzech doradców zawodowych (psycholog, socjolog i pe-
dagog o specjalności profilaktyka społeczna). W swoich 
działaniach duży nacisk będziemy teraz kładli na aktywi-
zację osób, poprzez szkolenia, spotkania indywidualne  
i grupowe z pośrednikami pracy i doradcami zawodowy-
mi, a także udział w zajęciach klubu pracy. (…)

Co roku pozyskujemy oprócz obligatoryjnie otrzy-
mywanych środków z Ministerstwa, dodatkowe środki  
z budżetu Unii Europejskiej, opracowując akceptowane 
przez tą instytucję projekty. Znacznym zwiększeniem co-
rocznego budżetu na aktywizację osób bezrobotnych są 
środki uzyskane z rezerw Ministra Pracy i Marszałka Wo-
jewództwa, które otrzymujemy na podstawie składanych 
przez nas wniosków.

Przytoczę teraz pewne dane zawarte w przedstawio-
nym Państwu opracowaniu. W latach 2005 – 2008 PUP  
w Brzozowie na aktywizację osób bezrobotnych dyspono-
wał kwotą 23.600.000 złotych, z czego 10.000.000 złotych 
to środki pozyskane z rezerw Ministra  i Marszałka Woje-
wództwa oraz ze środków Unii Europejskiej ( 8 projektów 
na kwotę ponad 9 milionów złotych)

W roku 2008 realizujemy dwa projekty, jeden skie-
rowany do osób bezrobotnych na kwotę przekraczającą 
3,8 miliona złotych i drugi na częściowe sfinansowanie 
nowozatrudnionych w PUP pracowników na kwotę 300 
tysięcy złotych.

Dyrektor J. Kołodziej składa sprawozdanie 
z działaloności PUP w Brzozowie

Magdalena Pilawska
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Święto flagi w Brzozowie
Od kilku lat 2 maja w naszej ojczyźnie obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej 

Polskiej. Z tej okazji Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż wyszedł z inicjatywą przygotowa-
nia kilkuset flag, które bezpłatnie zostały przekazane mieszkańcom Brzozowa i okolic. Po-
mysł spodobał się wójtom z okolicznych gmin, którzy w podobny sposób uczcili 2 -majowe 
święto. W ten sposób duża część mieszkańców powiatu otrzymała biało-czerwoną flagę na 
własność. 

Starosta Z. Błaż wydał również odezwę do mieszkańców, w której zaapelował o ak-
tywne włączenie się w obchody wszystkich świąt państwowych. Powiedział m.in. Flaga jako 
symbol narodowy zajmuje szczególne miejsce w naszej tradycji i kulturze. Wyraża i podkre-
śla naszą tożsamość, wartości, pamięć o tych, którym zawdzięczamy wolną Rzeczpospolitą. 

3 maja br. w Brzozowie tradycyjnie już świętowano kolejną rocz-
nicę uchwalenia Konstytucji z 1791 r. Uroczystości rozpoczęły się mszą 
świętą w miejscowej kolegiacie. Wzięli w niej udział przedstawiciele 
władz samorządowych, służb, straży, delegacje ze szkół i partii politycz-
nych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Brzozowa i okolicy. Po mszy, 
przy dźwiękach muzyki przemaszerowano pod Pomnik Pamięci Narodu, 
gdzie okolicznościowe przemówienia wygłosił Starosta Brzozowski – Zyg-
munt Błaż oraz Burmistrz Brzozowa – Józef Rzepka. Proboszcz parafii  
w Brzozowie – Franciszek Rząsa modlitwę kończącą majowe uroczystości 
poświęcił za ojczyznę i rodaków.

Fragmenty przemówienia Starosty Brzozowskiego – Zyg-
munta Błaża z okazji Święta 3 Maja.

Jak co roku, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja składa-
my kwiaty pod pomnikiem Pamięci Narodu. Jak co roku w tym czasie  
i w tym miejscu nawiązujemy do wydarzeń sprzed wielu lat, które 
miały istotny wpływ na historię naszego kraju. 

Święto  Konstytucji 3 Maja to bowiem jedno z tych świąt, 
które powinny jednoczyć wszystkich Polaków. Bez wspólnej pa-
mięci i symboli wspólnota narodowa, w tym również lokalna - nie 
przetrwa. Tą oczywistą prawdę rozumieli nasi przodkowie, gdy 
przed dwustu siedemnastu laty szlachcic wspólnie z magnatem  
i mieszczaninem wiwatowali po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. 
Oni zrozumieli, że tylko wspólnie działając, jednocząc się ponad 
podziałami - w końcu osiemnastego wieku większymi niż współ-
cześnie - tylko wspólnie działając pro publico bono - mogą uratować 
dobro najwyższe - Polskę. I do tych wspólnych dążeń jednoczących 
Polaków ponad podziałami odwoływano się już w wolnej Ojczyźnie w 1919 
roku, gdy ustanowiono Święto Konstytucji 3 Maja. 

(…)
Szanowni Państwo!
Dzisiaj bardzo mocno zdajemy sobie sprawę, że jednym z podstawo-

wych warunków powstania społeczeństwa obywatelskiego są wspólne korze-
nie, wspólna historia. To pobudza patriotyzm. Bez dbałości o patriotyzm nie 
można stworzyć społeczeństwa obywatelskiego, bo działania obywatelskie  
i patriotyczne są sobie bliskie. W obu przypadkach celem naszym jest działa-
nie na rzecz dobra wspólnego, a nie interesu prywatnego.

I  dlatego jako samorząd powiatowy staramy się dbać o wychowanie 
patriotyczne. Stąd nasza szczególna troska o honorowanie symboli narodo-
wych, takich jak biało-czerwona flaga. Wyraża ona i podkreśla naszą tożsa-
mość, wartości, pamięć o tych, którym zawdzięczamy wolną Rzeczpospolitą. 

Flaga towarzyszyła i towarzyszy nam w chwilach 
szczególnych dla całego Narodu. Wczoraj obcho-
dziliśmy jej święto. Bardzo istotne jest jednak to, 
by o tym symbolu polskości pamiętać przy okazji 
wszystkich uroczystości oraz świat państwowych  
i z dumą zdobić nim nasze domy. Pokażmy, że jeste-
śmy Polakami! 

Szanowni Zgromadzeni!
Dzisiaj Kościół katolicki obchodzi również 

święto Matki Bożej Królowej Polski. Dzień dzi-
siejszy ma więc charakter wyjątkowy. Jest to świę-
to narodowe, bo ma odniesienie do Konstytucji 3 
Maja, a równocześnie święto Kościoła polskiego,  
w którym każdy Polak jest wiernym czcicielem Mat-
ki Najświętszej. Matka Boża stoi na czele naszych 
orędowników - i jak to wspaniale mówi liturgia  
- jest dana ku obronie naszego Polskiego Narodu.

Pozwolicie Państwo, że na zakończenie po-
dziękuję wszystkim gościom dzisiejszej uroczystości 
i złożę serdeczne życzenia spełnienia planów i ży-
ciowych zamierzeń, a także zdrowia i wszelkiej po-
myślności w codziennym życiu.

Osobne słowa skieruję teraz do strażaków,  
w przededniu ich święta. 

Druhowie Strażacy!
Wyrażam Wam wdzięczność za codzienną, 

nierzadko trudną służbę ochrony życia i mienia na-
szych Mieszkańców. Niech Święty Florian czuwa 
nad Wami i Waszymi Najbliższymi.

3 Maja w Brzozowie
217 rocznica uchwalenia Konstytucji

Pochód poprowadziły brzozowskie mażoretki

Starosta Brzozowski Z. Błaż
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Magdalena Pilawska: Jak jako Radny Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego ocenia Pan kondy-
cję powiatu brzozowskiego na tle całego wojewódz-
twa?
Adam Śnieżek: No cóż, pochodzę z tego powiatu, ten 
teren jest mi szczególnie bliski, nie jestem więc pewny, 
czy moja ocena będzie w pełni obiektywna. Uważam, 
że powiat brzozowski to jeden z lepiej prosperują-
cych powiatów w województwie, potrzebuje on jednak 
większego wsparcia, żeby wykorzystać swój potencjał 
i szanse rozwojowe.

M.P: Na co zwróciłby Pan szczególną uwagę?
A.Ś: Warunkiem rozwoju jest przede wszystkim infra-

struktura komunikacyjna, to dzięki lepszym drogom przyjadą tutaj inwestorzy  
i turyści, a także zwiększy się mobilność mieszkańców. Największą szansą bę-
dzie trasa szybkiego ruchu S-19, której odcinek Rzeszów – Barwinek ma być 
wybudowany do 2012 roku. Rozpoczęły się prace nad ostatecznym wytyczeniem 
jej przebiegu. Trzeba zadbać, żeby przechodziła przez ziemię brzozowską, bo-
wiem może stać się dźwignią  rozwoju  naszych  terenów. Ale trzeba też zabiegać  
o środki na inne trasy, bowiem dobre drogi są warunkiem rozwoju gospodarki.

M.P: Z tego co wiem wiele uwagi poświęca Pan również zagadnieniom służ-
by zdrowia w regionie.
A.Ś: To prawda. Szpital w Brzozowie wraz z Podkarpackim Ośrodkiem Onko-
logicznym to największy zakład pracy w powiecie. Cieszy jego dobra renoma  
w całym regionie, jego rozwój i coraz lepsze wyposażenie w sprzęt medyczny. 
Mam satysfakcję z przyczynienia się do przeznaczenia przez Sejmik w ub. mie-
siącu kwoty 500 tysięcy zł. na dalszą rozbudowę Szpitala. Uważam, że należy 

robić wszystko co możliwe, by wspierać służbę 
zdrowia, bo to ogromnie ważna sfera w życiu 
każdego człowieka.

M.P: Powiat brzozowski znany jest ze swoich 
walorów turystycznych. Inwestowanie w tę 
dziedzinę to również niewątpliwa szansa roz-
woju dla tego terenu.    
      A.Ś: Oczywiście. Powiat słynie ze wspania-
łych zabytków, czystego powietrza i nieskażonej 
przyrody. W tej dziedzinie pozostaje jednak rów-
nież wiele do zrobienia. Sejmik na najbliższej 
sesji  będzie decydował  o podziale  środków  na 
konserwację  zabytków. Jest ważne, aby wnioski 
z naszego powiatu na renowację zabytkowych 
kościołów znalazły się na liście dotacji. Ponadto 
nadchodzi okres w programach unijnych nabo-
ru projektów na budowę sieci kanalizacyjnych. 
Samorządy gminne powinny więc zabiegać, aby 
dobrze przygotowane wnioski z naszego terenu 
uzyskały wsparcie z UE.  Czyste środowisko to 
podniesienie standardu życia, ale i podstawowy 
warunek rozwoju naszych  miejscowości. Pod-
kreślić należy, że powiat brzozowski ma bardzo 
dobry, całościowy plan zabezpieczenia prze-
ciwpowodziowego. Perspektywa finansowa UE 
2007- 2013 to najlepszy okres na jego realizację, 
podobnie jak na przeprowadzenie innych wspo-
mnianych zadań, jest to czas największego na-
pływu unijnych funduszy do Polski. To wyzwanie 
dla wszystkich samorządowców – o jak najlep-
sze wykorzystanie tych środków. 
M.P: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z Adamem Śnieżkiem 
– Radnym Sejmiku Województwa Podkarpa-
ckiego, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej 

Adam Śnieżek 

Magdalena Pilawska

Flaga towarzyszyła i towarzyszy nam w chwilach szczególnych dla 
całego Narodu. Była świadkiem odradzania się Państwa Polskiego  
w 1918 roku. Towarzyszyła naszym żołnierzom na frontach II Woj-
ny Światowej. Witaliśmy nią i żegnaliśmy największego wśród 
Polaków Papieża Jana Pawła II. Nie bójmy się jednak okazywać 
naszej polskości na co dzień! Nie wstydźmy się wywieszać fla-
gi podczas Świąt Narodowych, przy domu czy przy spotkaniach  
i uroczystościach lokalnych! Pokażmy, że jesteśmy Polakami!

Flagi rozdawała na brzozowskim rynku młodzież szkół śred-
nich. Wielu mieszkańców zainteresowanych akcją zgłaszało się do 
Starostwa Powiatowego w Brzozowie, gdzie otrzymali flagi bezpo-
średnio z rąk Starosty. 

Magdalena Pilawska Flagi rozdawała młodzież szkół średnich

UWAGA !!!
Zagubiono legitymację szkolną na nazwisko: 

Śnieżek Kamil - kl. II d ZSB

Uczciwego znalazcę prosimy o kontakt pod adresem:
Redakcja „Brzozowskiej Gazety Powiatowej”, ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel./fax (0-13) 43-431-65
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Marek Ćwiąkała
Wójt Gminy Jasienica Rosielna

Sesja Rady Gminy 
Jasienica  Rosielna

GMINY  POWIATU  BRZOZOWSKIEGO

 Podczas Sesji Rady Gminy Dydnia, 21 kwietnia 2008 r. zo-
stały podjęte uchwały w sprawach:
- rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007 

i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
- wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Dydnia na 2008 r.,
- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na re-

mont drogi powiatowej
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków,
- przystąpienia Gminy Dydnia do realizacji projektu Programu Ope-

racyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 
6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regional-

nym rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego,

- przystąpienia Gminy Dydnia do realizacji projektu Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 
7.2 Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społecz-
na osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, współ-
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego,

- Przystąpienia Gminy Dydnia do realizacji projektu Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX, Działanie 
9.1 Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stop-
niu upowszechniania edukacji przedszkolnej”, współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go,

- przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Grabówka.  

Sesja Rady Gminy Dydnia

/A.M./

30  kwietnia  br.  odbyła się XIV sesja Rady Gminy, na której 
podjęte zostały następujące uchwały:
- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na in-

frastrukturę dróg powiatowych
- wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2008 r. 
- ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego oraz wyraże-

nia zgody na ustalenie wartości jednego punktu dla pracowników 
zatrudnionych  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ja-
sienicy Rosielnej 

- ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego oraz wyraże-
nia zgody na ustalenie wartości jednego punktu dla pracowników 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Jasienia 
Rosielna z wyłączeniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Jasienicy Rosielnej 

- wyrażenia zgody na wynajęcie lokali 
- zmiany w składzie Rady Społecznej SPZOZ w Jasienicy Rosiel-

nej  
- zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Jasienica Rosielna 

na lata 2008-2015” 
- zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wola Jasienicka na 

lata 2008-2015 

- zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Blizne  na 
lata 2008-2015”

- zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Orzechówka  
na lata 2008-2015” 

- przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunko-
wań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gmi-
ny Jasienica Rosielna 

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego,

- wystąpienia ze Związku Gmin Brzozowskich,
- udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jasienica Rosiel-

na za 2007 r. 
Szczegóły na stronie internetowej: http://jasienica.bip.

krosoft.pl w zakładce: „prawo lokalne” - „uchwały”.

30 kwietnia br. w sali narad urzędu gminy odbyła się dwunasta 
sesja Rady Gminy Nozdrzec. Tematem głównym było rozpatrzenie spra-
wozdania z realizacji budżetu gminy za rok 2007 oraz podjęcie uchwały 
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. 

Po zapoznaniu się z treścią opinii Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Rzeszowie oraz wnioskami Komisji Rewizyjnej, przedstawionymi 
przez jej Przewodniczącego - Rada Gminy Nozdrzec jednomyślnie pod-
jęła uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania oraz w sprawie udziele-
nia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2007. 

Wójt Gminy Antoni Gromala - dziękując za uznanie dla jego pracy 
w minionym roku, której efekty są, jak zaznaczył, wspólnym z Radą do-
konaniem - zapewnił, iż dołoży wszelkich starań, by Gmina stawała się 
coraz nowocześniejsza i by wszystkim jej mieszkańcom żyło się lepiej. 
Radni wysłuchali Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, który przed-
łożył sprawozdanie finansowe za rok 2007 oraz informacji Kierownika 
Rewiru Dzielnicowych w Nozdrzcu o stanie bezpieczeństwa publicznego 
na terenie gminy. 

Wójt Gminy Antoni Gromala złożył na ręce Marka Sowy Kie-
rownika RD podziękowanie za bardzo dobrą pracę policjantów, dającą  

mieszkańcom Gminy duże poczucie bezpieczeństwa.  
Rada podjęła również uchwały konieczne dla bieżącej 
działalności Gminy. 

Podczas sesji przewodniczący stałych komi-
sji rady złożyli sprawozdania z działalności komisji  
w minionym roku.

Sesja Rady Gminy Nozdrzec

Sesja Rady Gminy w Nozdrzcu

JS
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POWIATOWA  STACJA  SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W  BRZOZOWIE

ul. Moniuszki 17, 36-200 Brzozów, tel./fax (0-13) 43-414-59
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Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Brzozowie 

29 kwietnia na terenie Zespołu Szkół w Nozdrzcu odbyły 
się Powiatowe Eliminacje Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie 
w Ruchu Drogowym. Turniej otworzył Komendant Powiatowy 
Policji w Brzozowie  mł. insp. Edward Ząbek. 

W zawodach udział wzięło 11 drużyn reprezentujących 
szkoły gimnazjalne i podstawowe. Poszczególne drużyny zmie-
rzyły się z trzema konkurencjami: testem wiedzy z przepisów 
bezpieczeństwa o ruchu drogowym, jazdą po miasteczku ruchu 
drogowego oraz trudnym technicznie torem przeszkód. Nad 
prawidłowym przebiegiem zawodów, zgodnym z regulaminem 
czuwała komisja, której przewodniczył sędzia główny starszy 
aspirant Kazimierz Barański. Po wyjątkowo wyrównanej wal-
ce we wszystkich konkurencjach wyłonieni zostali zwycięzcy  

w obydwu kategoriach.
Pierwsze miejsce wśród szkół podstawowych zajęli ucz-

niowie ze Zmiennicy. Drugie miejsce przypadło zawodnikom 
ze szkoły z Nozdrzca, a trzecie drużynie szkoły z Przysietnicy. 

W kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła 
drużyna gospodarzy - Gimnazjum w Nozdrzcu. Drugie miejsce 
uczniowie Gimnazjum z Brzozowa, a trzecie przypadło ucz-
niom Gimnazjum ze Starej Wsi.

Zwycięskim drużynom przyznano nagrody w postaci ro-
werów górskich, kasków ochronnych oraz okolicznościowych 
pucharów za pierwsze trzy miejsca. Nagrody wręczyli: Staro-
sta Brzozowski Zygmunt Błaż, Wójt Gminy Nozdrzec Antoni 

TURNIEJ  ROZSTRZYGNIĘTY !
Fundatorem głównych nagród - rowerów górskich był m.in. Starosta Brzozowski

Pod takim hasłem 8 maja br. w Zespole Szkół  
w Końskiem odbyła się impreza oświatowo-zdrowotna 
podsumowująca działania związane z realizacja programu 

„Trzymaj formę”. Głównym organizatorem było Gimna-
zjum w Końskiem, które jest jedną ze szkół w powiecie 
brzozowskim realizującą ten program. 

W  imprezie  wzięli udział: Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adam-
ski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie Tadeusz 
Pióro, Pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia  PSSE Mał-
gorzata Szpiech, dyrekcja, nauczyciele, młodzież i dzieci ze szkoły. 

Impreza rozpoczęła się powitaniem wszystkich uczestników 
przez dyrekcję szkoły, następnie młodzież gimnazjalna, jak również 
dzieci szkolne przedstawiły przygotowane przez siebie inscenizacje  
o wyżej wymienionej tematyce. I tak: „Zdrowe ludziki” - klasy od 0-III  
Szkoła Podstawowa , „Eko Pan Tadeusz” - kl. I-III Gimnazjum, „Ry-
mowanki ekologiczne” - kl. VI Szkoła Podstawowa, „Jak  jadasz, takie 
zdrowie posiadasz”- kl. II i III Gimnazjum. Po części artystycznej, Pań-
stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie wygłosił krótką 
prelekcją  dotyczącą  racjonalnego  odżywiania.

Impreza zakończyła się składaniem dla wszystkich serdecznych 
podziękowań i poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów i na-
uczycieli kl. I-III gimnazjum realizujących program „Trzymaj formę”. 

Składamy podziękowanie Pani  Dyrektor Szkoły Zofii Haduch, 
a także  Paniom Marii Maślak, Annie Pigoń, Elżbiecie Pocałuń  i Panu 
Dariuszowi Klimowiczowi  za  przygotowanie i zorganizowanie całej  
imprezy oświatowo-zdrowotnej. 

Jak jadasz, takie zdrowie posiadasz!”

Inscenizacja w wykonaniu dzieci ze szkoły podstawowej

fot. UG w Nozdrzcu
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Oficer Prasowy
mł. asp. mgr Joanna Kędra - Ohar

Gromala oraz Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie mł. insp. 
Edward Ząbek.

Najlepszym zawodnikiem w klasyfikacji indywidualnej wśród 
uczniów szkół podstawowych okazał się Marek Pelc, a wśród uczniów  
szkół gimnazjalnych Michał Starzak. Na uwagę zasługuje udział je-
dynej dziewczyny w eliminacjach wśród 33 uczestników, którą  była 
Aleksandra Gierula z Gimnazjum w Nozdrzcu. Otrzymała pamiątko-
wego Misia-Policjanta.

Wszyscy biorący udział w zawodach uczestnicy wraz z opie-
kunami otrzymali symboliczne upominki oraz pamiątkowe dyplo-
my.  Zwycięskie drużyny czeka kolejne wyzwanie w eliminacjach na 
szczeblu wojewódzkim.  

9 maja w Nozdrzcu  uczniowie szkół podstawowych rywalizowa-
li w Wojewódzkim Finale Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa  
w Ruchu Drogowym. Jednym ze współorganizatorów tego przedsię-
wzięcia była Policja. 

Do Zespołu Szkół w Nozdrzcu przyjechali zwycięzcy eliminacji 
z 21 powiatów. Przemaszerowali sprzed Nozdrzeckiego Pałacu na te-
ren Miasteczka Ruchu Drogowego, gdzie odbyły się zawody. Turniej 
otworzył Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala, który powitał zapro-
szonych gości w tym Wojewodę 
Podkarpackiego Mirosława Ka-
rapytę, Podkarpackiego Kurato-
ra Oświaty Jacka Wojtasa, Ko-
mendanta Powiatowego Policji 
w Brzozowie mł. insp. Edwarda 
Ząbka, Sekretarza Wojewódz-
kiej Rady Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego w Rzeszowie 
Adama Bałuta, Dyrektora Wo-
jewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Rzeszowie Piotra 
Wójcikiewicza oraz Dyrekto-
rów Ośrodków Ruchu Drogo-
wego w Krośnie, Przemyślu  
i Tarnobrzegu. 

Pierwszym etapem rywalizacji był test wiedzy o ruchu drogowym. 
Następnie zawodnicy musieli zmierzyć się z trzema praktycznymi konku-
rencjami: jazdą po miasteczku, praktycznymi zajęciami z zasad udzielania 
pierwszej pomocy oraz z trudnym technicznie torem przeszkód. 

Komisja sędziowska pod przewodnictwem sędziego głównego - ko-
misarza Waldemara Pieniowskiego oceniała poszczególne konkurencje,  
a uczniowie zdobywali punkty zarówno w klasyfikacji indywidualnej, jak  
i zespołowej. Bezkonkurencyjni okazali się uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Czarnej, w powiecie dębickim. Zwyciężyli zarówno w klasyfikacji zespo-
łowej jak i indywidualnej. To oni będą reprezentować nasze województwo 
na szczeblu krajowym. 

Zwycięzcy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz na-
grody rzeczowe. Uczestnikom, a także ich opiekunom i organizatorom gra-
tulacje złożył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie 
inspektor Jan Zając. Oto oficjalne wyniki zawodów: 
Klasyfikacja zespołowa: 1. Szkoła Podstawowa w Czarnej (powiat dębicki), 
2. Szkoła Podstawowa nr 6 w Rzeszowie, 3. Szkoła Podstawowa w Noz-
drzcu (powiat brzozowski), Klasyfikacja indywidualna: 1. Paweł Bałut, SP  
w Czarnej, 2. Sebastian Sitko, SP w Czarnej, 3. Jarosław Puzanowski, SP Nr 
6  w Rzeszowie. 

Celem Turnieju jest działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, w tym bezpieczeń-
stwa dzieci i młodzieży szkolnej po-
przez: 
· upowszechnianie znajomości 
przepisów i zasad bezpiecznego poru-
szania się po drogach,
· kształtowanie partnerskich zacho-
wań wobec innych uczestników ruchu,
· popularyzowanie podstawowych 
zasad i umiejętności udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej,
· popularyzowanie rowera jako 

środka transportu, rekreacji i sportu. 
Przed rozpoczęciem zawodów odbyło się 

uroczyste otwarcie Miasteczka Ruchu Drogowego. 
Poświęcił je ks. Infułat Julian Pudło i ks. Wicedzie-
kan Jan Balicki. Następnie Wójt Gminy Nozdrzec 
podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do 
powstania miasteczka w tym mieszkańcom Nozdrz-
ca. 

Szczególne podziękowania i słowa uznania 
skierował do st. asp. Kazimierza Barańskiego, który 
był inicjatorem powstania miasteczka, czuwał nad 
jego budową, i w Nozdrzcu spędzał każdą wolną 
chwilę. 

Profesjonalnie oznakowane miasteczko bę-
dzie służyć uczniom do poznawania zasad ruchu 
drogowego i doskonalenia jazdy na rowerze. Bę-
dzie równocześnie znakomitą pomocą dydaktycz-
ną w przygotowywaniu zawodników do kolejnych 
edycji konkursów z zakresu przepisów o ruchu dro-
gowym. 

Wojewódzki Finał Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym

Oficer Prasowy
mł. asp. mgr Joanna Kędra - Ohar

Pamiątkowe zdjęcie z finału

Nagrodą za I miejsce był skuter

Zawodnik na torze przeszkód
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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/

Uroczyste obchody Dnia Stra-
żaka 2008 w Komendzie Powiatowej 
PSP w Brzozowie miały miejsce 7 maja 
br. i rozpoczęły się uroczystą mszą św.  
w kościele parafialnym w Brzozo-
wie, koncelebrowaną przez pro-
boszcza brzozowskiej parafii ks. 
Dziekana Franciszka Rząsę i ks. 
Infułata Juliana Pudło. Następnie  
w świetlicy tutejszej komendy od-
było się okolicznościowe spotka-
nie. 

W uroczystości wzięli 
udział zaproszeni goście w oso-
bach: Zastępca Podkarpackiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP  
w Rzeszowie bryg. Bogdan Kuliga, 
Wicestarosta Brzozowski Janusz 
Draguła, Komendant Miejski PSP 
w Krośnie bryg. Zbigniew Sieniaw-
ski, Komendant Powiatowy PSP  
w Sanoku mł. bryg Krzysztof Dżugan, 
Komendant Powiatowy Policji w Brzo-
zowie mł. insp. Edward Ząbek, Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Brzozowie - dh Edward Rozenbajgier, 
ks. Infułat Julian Pudło, Zastępca Dyrek-
tora Podkarpackiego Oddziału Regio-
nalnego Agencji Restrukturyzacji   
i Modernizacji Rolnej w Rzeszowie 
Marek Owsiany, Wójt Gminy Dyd-
nia Jerzy F. Adamski, Wójt Gminy 
Jasienica Rosielna -  Marek Ćwią-
kała, Wójt Gminy Haczów Stani-
sław Jakiel, Wójt Gminy Nozdrzec 
Antoni Gromala, Dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy w Brzozowie 
Józef Kołodziej, Naczelnik Wydzia-
łu Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miejskiego w Brzozowie  Stanisław 
Bober, Prezes Koła Związku Eme-
rytów i Rencistów Pożarnictwa RP  
w Brzozowie Władysław Leń, Kie-
rownik Oddziału Pomocy Doraźnej ZOZ 
w Brzozowie lek. med. Dorota Kacz-
marska, Członkowie prezydium Zarzą-
du Oddziału Powiatowego ZOSP RP  
w Brzozowie w osobach: Adolf Kuśnier-
czyk, Marian Dydek, Stanisław Cwenar 
oraz strażacy w służbie czynnej, emeryci  
i członkowie ich rodzin.

Uczestników uroczystego spotka-

nia powitał Komendant Powiatowy PSP 
w Brzozowie bryg. mgr inż. Mirosław 
Szmyd. W trakcie spotkania odczytano 
okolicznościowe życzenia. Do życzeń  

z okazji Dnia Strażaka dołączyli się rów-
nież zaproszeni goście. W czasie uroczy-
stości wręczono przyznane z okazji Dnia 
Strażaka odznaczenia resortowe oraz no-
minacje na wyższe stopnie służbowe.

Odznaczeniami i medalami wyróż-
nione zostały następujące osoby: 
- w uznaniu szczególnych zasług w rato-

waniu życia i ochrony mienia Brązową Od-
znaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpo-
żarowej” odznaczony został asp. Ryszard 
Rygiel,

- wyższe stopnie służbowe otrzyma-
li:
- aspiranta sztabowego: st. asp. Ro-
bert Pelczarski
- aspiranta: mł. asp. Oktawian Bu-
jacz, mł. asp. Michał Ziemiański 
- starszego ogniomistrza: ogn. Grze-
gorz Cwynar, ogn. Bogusław Kost-
ka, ogn. Stefan Michalski, ogn. Jan 
Szerszeń, ogn. Ryszard Zubel 
- starszego strażaka: str. Robert Flo-
rek, str. Andrzej Kowalczyk, str. 
Mieczysław Pojnar, str. Zbigniew 
Smoleń, str. Daniel Wojtowicz, str. 
Rafał Wojtowicz, str. Grzegorz Za-
wada, str. Rafał Ziemiański.

W trakcie uroczystości Komen-
dant Powiatowy PSP w Brzozowie bryg. 
mgr inż. Mirosław Szmyd za okazywaną 
pomoc i sympatię dla naszej służby wyróż-
nił okolicznościowymi statuetkami  nastę-
pujące osoby: 
1. Zastępcę Podkarpackiego Komendanta 

Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie Bog-
dana Kuligę;

2. Starostę Brzozowskiego Zyg-
munta Błaża;
3. Komendanta Powiatowego Poli-
cji w Brzozowie Edwarda Ząbka;
4. Kierownika Oddziału Pomocy 
Doraźnej ZOZ w Brzozowie Dorotę 
Kaczmarską;
5. Prezesa Zarządu Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP w Brzozowie 
Edwarda Rozenbajgiera;
6. Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Brzozowie Józefa Koło-
dzieja. 

Dzień Strażaka w KP PSP w Brzozowie

W okresie od 01.01. do 12.05.2008 r. 
odnotowano 177 zdarzeń w tym 39 
pożarów. W działaniach związanych  
z gaszeniem pożarów brało udział 76 za-
stępów straży pożarnej w składzie 315  
ratowników PSP i OSP. W opisywanym 

DZIAŁANIA  PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ  
W  BRZOZOWIE  W  OKRESIE  OD  01. 01.  DO  12. 05. 2008 r.

Informacje zebrał i opracował:                                                                                          
kpt. mgr  Krzysztof Szerszeń   

okresie miały miejsce 132 miejscowe za-
grożenia, w których brało usział 169 zastę-
pów w składzie 546 ratowników. Odnoto-
wano 6 fałszywych alarmów.

Informacje zebrał i opracował:                                                                                          
kpt. mgr  Krzysztof Szerszeń   

Wyróżnieni statuetkami

Zaproszeni goście
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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

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie 
informuje:

o przystąpieniu do realizacji projektu konkursowego
pt. Dobra kadra połową sukcesu

w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rynek pracy 
otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódz-
kich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bez-
robotnych w regionie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego

W ramach projektu zrealizowane zostanie:  
- Dofinansowanie stanowisk pracy kluczowych pracowników publicznych służb 

zatrudnienia: pośredników pracy i doradców zawodowych. 
- Szkolenia dla pracowników PUP,
- Badania lokalnego rynku pracy na temat zapotrzebowania pracodawców na pra-

cowników posiadających określone kwalifikacje 
- Promocja projektu 
Okres realizacji projektu: od dnia 01 stycznia 2008 do dnia 31 grudnia 2009 roku

Priorytet VI - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rynek pra-
cy otwarty dla wszystkich

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo stanowi 
podstawowe wyzwanie dla polityki zatrudnieniowej państwa, szczególnie w kon-
tekście dokonujących się przemian społecznych, gospodarczych i demograficznych, 
które wpływają na strukturę rynku pracy. Jednocześnie, ze względu na terytorialne 
zróżnicowanie poziomu bezrobocia, a także lepszą możliwość rozpoznania specy-

ficznych problemów występujących w wymia-
rze lokalnym i regionalnym, pomoc kierowana 
do osób bezrobotnych i biernych zawodowo 
będzie realizowana przede wszystkim na po-
ziomie regionu, przy jednoczesnej współpracy  
i zaangażowaniu szerokiego grona podmiotów 
działających na rzecz aktywizacji zawodowej 
w skali regionalnej. 

Wsparcie w ramach Priorytetu będzie 
koncentrowało się przede wszystkim na wy-
branych grupach docelowych, które doświad-
czają największych trudności związanych  
z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. 

Grupy te obejmują m.in. osoby młode 
(do dwudziestego piątego roku życia), które 
nie posiadają doświadczeń zawodowych oraz 
kwalifikacji koniecznych do znalezienia za-
trudnienia, kobiety (w tym zwłaszcza matki 
samotnie wychowujące dzieci), osoby star-
sze (po pięćdziesiątym roku życia), mające 
trudności z dostosowaniem się do wymogów 
modernizującej się gospodarki, a także osoby 
niepełnosprawne, poszukujące zatrudnienia 
na otwartym rynku pracy. 

Ponadto, wsparcie w ramach Priory-
tetu będzie adresowane do osób długotrwale 
bezrobotnych, których reintegracja z rynkiem 
pracy jest z reguły najbardziej czasochłonna 
i wymaga zastosowania różnorodnych instru-
mentów aktywizacyjnych.

Istotnym problemem polskiego rynku 
pracy jest również występowanie bezrobocia 
ukrytego, które w największym stopniu doty-
ka mieszkańców obszarów wiejskich, w tym 
zwłaszcza miejscowości popegeerowskich. 
Konieczne jest zatem tworzenie warunków 
dla zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, 
a także dostarczenie zachęt dla poszukiwania 
pracy poza rolnictwem.

W ramach Priorytetu duży nacisk zo-
stanie położony na podnoszenie jakości usług 
świadczonych na rzecz osób bezrobotnych 
i biernych zawodowo, w tym zwłaszcza na 
wczesną identyfikację potrzeb klientów insty-
tucji runku pracy oraz diagnozowanie możli-
wości ich rozwoju zawodowego, a także na 
zwiększenie dostępności usług pośrednictwa 
pracy i doradztwa zawodowego, które odgry-
wają kluczowa role w początkowym okresie 
pozostawania bez zatrudnienia. 

Ważnym elementem wsparcia w ra-
mach Priorytetu będzie również tworzenie 
warunków sprzyjających podnoszeniu zdol-
ności do zatrudnienia osób bezrobotnych, 
obejmujące m.in. działania na rzecz dalsze-

Europejski Fundusz Społeczny

1. Sprzedawca (stoisko mięsne)
2. Pracownik przy produkcji 
    piekarniczej
3. Doradca kredytowy
4. Logopeda
5. Psycholog
6. Tokarz
7. Fryzjer damsko-męski
8. Technik naprawy sprzętu AGD
9. Pracownik działu handlowego
10. Pracownik w pośrednictwie 
      ubezpieczeniowym

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP 
w Brzozowie na dzień 28. 05. 2008 r.

11. Rehabilitant
12. Fizjoterapeuta
13. Kierowca ciągnika siodłowego
14. Kierowca kat. C+E
15. Kierowca kat. D
16. Inżynier mechanik
17. Technik mechanik
18. Przedstawiciel handlowy 
     (branża elektryczna)
19. Robotnik budowlany
20. Operator spycharki
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go doskonalenia, bądź zmiany kwalifikacji zawodowych  
w formie szkoleń, kursów i praktyk oraz możliwości zdo-
bycia doświadczeń zawodowych w miejscu pracy. Pomoc 
będzie koncentrowała się również na rozwoju przedsię-
biorczości i samozatrudnienia, obejmując m.in. doradztwo, 
szkolenia oraz usługi finansowo-prawne adresowane do osób 
pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Skuteczność realizacji powyższych zadań uzależniona 
jest w dużym stopniu od zapewnienia odpowiednich warun-
ków organizacyjnych i instytucjonalnych, poprzez udzielenie 
wsparcia publicznym i niepublicznym podmiotom świadczą-
cym usługi na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobot-
nych, powiązanego ściśle ze specyfiką realizowanych przez nie 
zadań. W odróżnieniu od działań podejmowanych na pozio-
mie centralnym, wsparcie kierowane do instytucji rynku pra-

cy w regionie będzie koncentrowało się przede wszystkim na podno-
szeniu kwalifikacji pracowników w systemie pozaszkolnym (poprzez 
kursy, doradztwo i szkolenia) i będzie ono bezpośrednio powiązane  
z zakresem i specyfiką realizowanych zadań. 

Ponadto, w celu zwiększenia dostępu do usług pośrednictwa 
pracy oraz doradztwa zawodowego, możliwe będzie wsparcie na 
rzecz zatrudnienia kluczowego personelu, realizującego działania 
skierowane do osób bezrobotnych na poziomie regionalnym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w Brzozowie, ul. Rynek 9, tel. (013) 43-42-137, w godzi-
nach pracy urzędu od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30  oraz na 
stronie internetowej www.pup-brzozow.pl, rzbr@praca.gov.pl.

Józef Kołodziej
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

 w Brzozowie

Trzy młodzieżowe drużyny ratownicze ze szkół ponadgim-
nazjalnych oraz cztery drużyny ze szkół gminazjalnych z terenu 
powiatu brzozowskiego stanęły w szranki w VII Rejonowych Mi-
strzostwach Pierwszej Pomocy PCK. Odbyły się one 24 kwietnia 
br. w Parku Miejskim w Brzozowie. Zadanie drużyn polegało na 
prawidłowym udzieleniu pierwszej pomocy osobom, które uległy 
różnym wypadkom. Symulowane scenki były bardzo zbliżone do 
zdarzeń, których każdy może być świadkiem, albo przypadkowym 
uczestnikiem - od scenki z zawałem serca po porażenie prądem. 

Mistrzostwa otworzyła oraz przybyłych gości i uczestników 
powitała Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Brzozowie Danuta 
Gwizdała. Młodzież zmagała się na czterech ogniskach urazowych 
oraz w teście wiedzy o PCK. Zespoły udzielały pierwszej pomocy 
na specjalnie zaaranżowanych stacjach, gdzie pozoranci, przy po-
mocy środków charakteryzujących (pudry, farby charakteryzacyjne 
itp.) oraz potrzebnych rekwizytów, żywo i z ekspresją odegrali swo-
je role. 

W mistrzostwach w ka-
tegorii szkół ponadgimnazjal-
nych kolejny rok z rzędu zwy-
ciężyła drużyna Zespołu Szkół 
Ekonomicznych, w składzie: 
Justyna Leń (kapitan), Marze-
na Sobota, Izabela Górniak, 
Justyna Tarkowska oraz Anna 
Glazer. To one reprezentowały 
nasz rejon podczas okręgowe-
go etapu mistrzostw. – Znajo-
mość zasad pierwszej pomocy 
jest niezwykle ważna – podkre-
śla Justyna Leń. - Ta wiedza 
daje mi poczucie pewności sie-
bie. Daje mi też świadomość, 
że mogę pomóc każdemu czło-
wiekowi, a szczególnie bliskim,  

z którymi najczęściej przeby-
wam w sytuacji zagrożenia 

zdrowia lub życia. Największą trudność sprawiła nam stacja z ura-
zem kręgosłupa, ponieważ obrażenia poszkodowanych przewyższały 
możliwości ratowników. Dzięki pomocy przypadkowej osoby akcja 
zakończyła się pomyślnie – dodaje Justyna.

Mistrzowie pierwszej pomocy

Drugie miejsce wywalczyła drużyna z Zespołu Szkół 
Budowlanych, a trzecie zdobywając zaledwie punkt mniej 
dziewczęta z I Liceum Ogólnokształcącego. W kategorii 
szkół gimnazjalnych najlepsza okazała się młodzież z Gim-
nazjum w Starej Wsi. Kolejną lokatę zajęła drużyna z Przy-
sietnicy. Trzecie miejsce zdobyły dziewczęta z Gimnazjum 
w Brzozowie, zaś czwarte Gimnazjum w Górkach. 

Ognisko urazowe z przypadkiem oparzenia

Reprezentantka drużyny z Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Brzozowie podczas udzielania pomocy poszkodowanej

Uczestnicy mistrzostw wykazali się dużą 
znajomością zasad pierwszej pomocy 
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Pamiątkowe dyplomy i statuetki wręczały: Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz 
oraz Prezes ZR PCK w Brzozowie Danuta Gwizdała

Pamiątkowe dyplomy i statuetki zwycięzcom wręczały Pre-
zes ZR PCK w Brzozowie Danuta Gwizdała oraz Sekretarz Powiatu 
Ewa Tabisz. Zostały również wręczone podziękowania za współpra-
cę w przeprowadzeniu mistrzostw oraz kształtowanie i rozwijanie 
postaw humanitarnych i altruistycznych młodzieży. 

Sponsorami imprezy byli: Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, 
Wacław Bieńczak, Barbara Sawka, Grażyna i Andrzej Wojtowiczo-
wie oraz Marcelina i Jan Wacławscy. Podkreślono również wkład 
pracy Justyny Leszek-Czubskiej, która przygotowała zaaranżowane 
scenki i pozorantów z ZSE.

Tego typu imprezy są świetną metodą promowania nauczania 
pierwszej pomocy w społeczeństwie. Akcentują one takie umiejęt-
ności jak zdolność uratowania ludzkiego życia i podejmowania de-
cyzji w trudnych sytuacjach. Tak więc pamiętajmy, że życie ludzkie 
jest bezcenne, a od naszej wiedzy oraz jakości naszych umiejętności 
może zależeć dobro drugiego człowieka.

Anna Rzepka

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Podkarpacki Oddział Regionalny 

Sytuacja ekonomiczna wielu gospodarstw rolnych coraz częściej zmusza 
do podejmowania różnorodnych działań, które mają na celu pozyskanie dodatko-
wych źródeł dochodu. Z tego powodu różnicowanie działalności jest działaniem 
koniecznym. Może ono przyjąć różne formy, zawsze jednak ostatecznie dotyczy 
podejmowania nowych działań o charakterze gospodarczym. W zależności od 
skali może przynosić cząstkę dochodów gospodarstwa, albo – jak w wielu przy-
padkach staje się główną dziedziną działalności gospodarstwa. Przyczynia się 
tym samym do zaprzestania dotychczas prowadzonej działalności przez rolnika. 
Bardzo charakterystycznym przykładem są tu gospodarstwa, które przekształciły 
swoją działalność na rzecz agroturystyki czy turystyki wiejskiej. Różnicowanie  
w kierunku działalności nierolniczej to proces wielowymiarowy, który dla każde-
go gospodarza może oznaczać coś zupełnie innego. Niezależnie jednak od tego 
czy dodatkowym (alternatywnym) źródłem będzie nowa uprawa, pensjonat czy 
zakład usługowy  –  zawsze jednak różnicowanie powinno być oparte o wspólną 
podstawę – dochodowość danego przedsięwzięcia.

CEL DZIAŁANIA 
Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwija-

nia przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej 
lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł do-
chodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. 

OSOBY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O POMOC
Rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu spo-

łecznym rolników, lub małżonek tego rolnika, który m.in.: 
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
 • jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia, 
 • ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do: 

 - gminy wiejskiej, lub 
 - gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem 

miast liczących powyżej 5 tys. mieszkań-
ców, lub 

 - gminy miejskiej, z wyłączeniem miejsco-
wości liczących powyżej 5 tys. mieszkań-
ców, 

 • za rok poprzedzający rok złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych 
wchodzących w skład gospodarstwa rolnego 
posiadanego przez rolnika, przyznano płat-
ność do gruntów rolnych, 

 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się  
o przyznanie pomocy na podstawie odpo-
wiednich przepisów Unii Europejskiej, 

 • nie wystąpił o przyznanie lub nie przyzna-
no mu renty strukturalnej w ramach PROW 
2004-2006 lub PROW 2007-2013, 

 • jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym 
zakresie na podstawie przepisów o ubezpie-
czeniu społecznym rolników przez okres co 
najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzają-
cych miesiąc złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy, 

 • nie będzie realizował operacji jako wspól-
nik spółki cywilnej. 

NA JAKIE OPERACJE MOŻE  BYĆ 
PRZYZNANA POMOC 

Pomoc będzie mogła być przyznana 
na operację obejmującą wyłącznie inwesty-
cje związane z podjęciem lub prowadzeniem 
działalności nierolniczej, jeśli m.in.: 
 • operacja jest uzasadniona ekonomicznie, 
 • operacja spełnia wymagania wynikające 

z obowiązujących przepisów prawa, które 
mają do niej zastosowanie, 

 • działalność, której dotyczy operacja, za-
rejestrowana jest w miejscowości należącej 
do gminy: 

Program rozwoju obszarów 
wiejskich na lata 2007-2013 

Działanie 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU/PRZEWODNIK  ROLNIKA

19 maja br. odbyła się kwesta na terenie Brzozowa. Brały w niej udział uczennice szkół średnich. Zebrano kwotę 
491,91 zł. Dochód ze zbiórki zostanie przeznaczony na letni wypoczynek dla dzieci z rodzin najuboższych.
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  - wiejskiej, albo 
 - miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej  

5 tys. mieszkańców, albo 
 - miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej  

5 tys. mieszkańców; 
inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, 
zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, doty-
czą nieruchomości położonych w ww. miejscowościach, 
 • operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach 

podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej, 
 • operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków 

publicznych. 

DZIAŁALNOŚCI OBJĘTE POMOCĄ 
Pomoc będzie mogła być udzielana z tytułu podjęcia 

lub rozwoju działalności w zakresie: 
 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, 
 • usług dla ludności, 
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej, 
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa, 
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, 
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją  

i wypoczynkiem, 
 • usług transportowych, 

 • usług komunalnych, 
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leś-

nych, 
 • magazynowania lub przechowywania towarów, 
 • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, 
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. 

FORMA, POZIOM I WYSOKOŚĆ POMOCY 
Pomoc będzie przyznawana w formie refundacji części 

kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomo-
cy wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna 
wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie 
realizacji Programu nie może przekroczyć 100 tys. zł. 

GDZIE BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI 
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście 

albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w Oddziale Re-
gionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji 
projektu. Informacja o możliwości składania w danym roku wnio-
sków o przyznanie pomocy będzie podawana przez Prezesa Agen-
cji do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji oraz 
co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym. 

Marek Owsiany
Z-ca Dyrektora Podkarpackiego Oddziału 

Regionalnego ARiMR

Dla mieszkańców Górek pierwszy majowy weekend upły-
nął w niezwykłej atmosferze, bo odbyła się kolejna edycja impre-
zy środowiskowej o mocnym wydźwięku regionalnym. Gospoda-
rze uroczystości: Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Zespołu 
Szkół w Górkach zaoferowali przybyłym gościom wspaniałą roz-
rywkę.

Uczniowie kl. I-III naszej szkoły 
wystąpili z przedstawieniem pt. „Czer-
wony Kapturek”, które przygotowane 
zostało w ramach działalności kółka te-
atralnego pod kierunkiem Elżbiety Biegi  
i Bernadetty Gołąb. Mali aktorzy z du-
żym zaangażowaniem i swobodą prezen-
towali swoje role na barwnie ozdobionej 
scenie. Uroku dodawały im samodziel-
nie zaprojektowane i wykonane stroje 
sceniczne. 

Zebrani widzowie mogli również 
obejrzeć przedstawienie kabaretowe pt. 
„Wódz”, traktujące z przymrużeniem 
oka sprawy współczesnej wsi. Na sce-
nie wystąpili młodzi aktorzy z gimnazjalnej grupy teatralnej ZS  
w Górkach działającej pod opieką p. Katarzyny Florczak.Pomy-
słodawcą scenariusza spektaklu, a zarazem odtwórcą tytułowej 
roli Wodza był uczeń Mateusz Florek.

W Trawisiadzie wystąpił także zespół wokalny z naszej 
szkoły oraz solistki Ola Owsiana i Adrianna Lubecka. Wszystkim 
podobał się także występ zuchów z ZS we Wzdowie, którzy wy-
konali kilka piosenek.

Kolejnym punktem programu był występ młodszej grupy  
Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego działającego przy szkole 
podstawowej. Pląsy śląskiego „Trojaka” prezentowali ucznio-
wie klas I-III pod kierunkiem p. Aleksandry Lubeckiej. Mali, 

uśmiechnięci tancerze przybrani w piękne stroje ludowe wy-
warli na publiczności bardzo dobre wrażenie.

Dużym zainteresowaniem wśród widzów cieszył się po-
kaz tańców towarzyskich w wykonaniu tancerzy klasy A – Anny 
Błażejowskiej i Piotra Badeńskiego z klubu „Gracja” z Kros-

na. Sponsorem występu był 
Starosta Brzozowski Z. Błaż. 
Dzieciom bardzo podobała się 
tresura psów z Podkarpackiej 
Grupy Kynoterapeutycznej. 

Imprezę uświetniła swo-
im występem kapela „Prze-
pióreczki” z Dydni. Ze sceny 
popłynęły popularne utwory 
ludowe w wykonaniu solistek 
obdarzonych mocnymi głosa-
mi. Występ bardzo podobał się 
zgromadzonej publiczności, 
czego dowodem były grom-
kie brawa. Bogaty repertuar  
i doskonała gra muzyków 

sprawiły, że nogi same rwały się do tańca. Na koniec imprezy 
wystąpiła rodzima kapela „Górczanie” poszerzona o nowego 
muzyka grającego na skrzypkach. Zespół zaprezentował znane 
już utwory oraz kilka nowych ostatnio opracowanych. Kapela 
ma swoich fanów wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły, 
więc cały koncert był dedykowany właśnie dla nich. 

Myślą przewodnią Trawisiady jest plastyczny konkurs 
na „Najbardziej przymilną lalusię – Trawisię”. Lalki mają for-
mę kukiełki, możliwej do wyeksponowania w plenerze. 

W tegorocznym konkursie lalusie oceniane były w pię-
ciu kategoriach przez profesjonalne jury artystów – plastyków  
w składzie: przewodnicząca – prof. Uniwersytetu Rzeszowskie-

VI Powiatowa Trawisiada w Górkach

Wystawa kukiełek
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go Marlena Makiel-Hędrzak, członkowie: Tadeusz Mas-
łyk, Sebastian Kaczmarski. Laureatami konkursu zostali:  
w kategorii I (przedszkola): 1 m. „Lalka Mańka” – Jakub 

Florek, Milena Mazur, Jakub Bednarczyk z Przedszkola 
Samorządowego nr 2 w Brzozowie, 2 m. „Lalka Kaczeń-
cowa Panienka” Daria Młynarska, Kinga Kozik, Karol 
Sobota z Przedszkola Samorządowe Nr 1 w Brzozowie; 
w kategorii II (kl. 0-III): 1 m. „Marylka” – Patryk Soko-
łowski, Paweł Wojtoń, Karol Pelczarski – Zespół Szkół 
we Wzdowie, 2 m. „Flora” – Martyna Grzebień – Zespół 
Szkół w Górkach, III m. „Majowa Jutrzenka” – Jakub 
Tabisz, Damian Krynicki, Jakub Filip - Szkoła Podsta-
wowa we Wzdowie; w kategorii III (kl. 4-6 SP): 1 m. 
„Stella” – Wiktoria Florek (SP Brzozów) i Joanna Żak 

(SP nr 124 Kraków) exequo „Niezapominajka” – Rafał Fuksa i Wiktoria 
Fuksa (ZS Górki), I2 m. „Edyta” – Andrzej Myćka (ZS Górki), II3 m. 
„Abraś” – Sebastian Zubel, Kinga Filak, Karolina Najdecka (SP Zmien-
nica); w kategorii IV (Gimnazjum): 1 m. „Rozalka” – Zuzanna Mazur, 
Katarzyna Myćka, Gabriela Kobylak (ZS Wzdów), 2 m. „Bombolada” 
– Paulina Szczepańska, Izabela Myćka (ZS Górki). Wyróżniono rów-
nież 9 lalek: „Maja”, „Trawisia Modnisia”, Palmosia”, „Traczlinka”, 
„Balbinka”, „Ania”, „Baśka”, „Kunegunda”, „Lalka Kornelka”.

Trawisiada pokazała, że są osoby, dla których ważna jest mała 
Ojczyzna, tradycje i obyczaje polskiej wsi. Mamy nadzieję, że docenią 
to uczniowie, którzy tak licznie przybyli na imprezę razem ze swoimi 
rodzicami i dziadkami.

Sponsorami uroczystości byli: Starosta Brzozowski Z. Błaż, 
Burmistrz Brzozowa J. Rzepka, Kantor Wymiany Walut R. Matracki, 
Sklep „CROSS”  J. i K. Sowa, Firma „AFMAL” A. Futyma, Zakład 
Usługowo-Handlowy St. Pytlak, Sklep Wielobranżowy J. Kurzydło, 
Hurtownia Artykułów Różnych K. Świerk, Pawilon Meblowy „Mer-
kury” w Brzozowie, Wiejska Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”  
w Grabownicy, „ARTGOS”  M. Winczowska i M. Graboń, Sklep „ Do-
rota” D. Bober, Sklep „ DUET” D. Korona, Sklep „ ARDIK” D. Kocyło,  
„Cukiernia” W. Bieńczak, Sklep „ ABC” E. Sochacka, Stoisko Wa-
rzywne A. Chmura, Sklep „ KUBUŚ” W. Graboń, Salon Kwiatowy” 
R. Szuba, sklep wielobranżowy W. Galos, Delikatesy „Centrum”  
w Grabownicy, Huta Szkła „Kama” w Brzozowie, Sklep „Zielona Oaza”  
w Brzozowie, Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Brzozowie, Muze-
um Regionalne w Brzozowie, Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego 
w Brzozowie,  Sklep „ ALTA” w Brzozowie, Sklep Zoologiczno-Węd-
karski  L. Żyłka  w Brzozowie.

E. Biega i B. Gołąb

Część artystyczna

W dniach 24 – 25 kwietnia br. odbyła się V Konferencja Na-
ukowo-Techniczna „Błękitny San”. Miejscem tegorocznych obrad 
był zabytkowy dwór w Jabłonce, a przebiegały one pod hasłem 
„Ochrona środowiska, turystyka i dziedzictwo kulturowe Pogórza 
Dynowskiego”.

Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Mirosław Kara-
pyta  -Wojewoda Podkarpacki, Zygmunt Cholewiński – Marszałek 
Województwa Podkarpackiego, Jan Rączka – Prezes Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lech 
Drożdzyński – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego. Patronat Naukowy objęła Wyższa 
Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a funkcję Prze-
wodniczącego Komitetu Naukowego pełnił prof. dr hab. Wiesław 
Wagner z WSiZ w Rzeszowie.

Członkami Komitetu Organizacyjnego byli: Zygmunt Frań-
czak – Prezes Zarządu Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dy-
nowskiego, Zbigniew Blecharczyk – Przewodniczący Zgromadze-
nia ZGTPD, Jerzy F. Adamski Wójt Gminy Dydnia, Adam Chrobak 
– Wójt Gminy Dynów, Antoni Gromala – Wójt Gminy Nozdrzec. 

W imieniu organizatorów, uczestników konferencji i zapro-
szonych gości powitał Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia 
oraz Zygmunt Frańczak – Prezes Zarządu ZGTPD. Gośćmi kon-
ferencji byli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych, instytucje i uczelnie związane z ochroną środowiska, 
gospodarką wodną i turystyką oraz nauczyciele szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół średnich. Wśród gości znalazł się także 
Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż.

Po przywitaniu uczestników młodzież ze Szkoły Pod-
stawowej w Niebocku zaprezentowała krótki program arty-
styczny.

 Pierwszą sesję tematyczną dotyczącą ochrony śro-
dowiska prowadził prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa, a za-
wierała ona następujące referaty: mgr Magdaleny Gizińskiej 
z WSE Warszawa ,,Ochrona środowiska Pogórza Dynowskie-
go”, mgr Ewy Kozak z PWIOŚ w Rzeszowie ,,Jakość wód 
powierzchniowych w zlewni rzeki Sanu”, mgr inż. Barbary 
Chammas z RZGW Kraków ,,Identyfikacja istotnych proble-
mów gospodarki wodnej w zlewni Sanu – metodyka i rezul-
taty” oraz dr hab. inż. prof. PRz Lech Lichołai ,,Współczesne 

„Błękitny San” Konferencja Naukowo-Techniczna

Pamiątkowe zdjęcie z Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San”

fot. UG Dydnia
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kierunki wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii”.

II sesja tematyczna dotyczy-
ła zagadnieniem turystyki, a popro-
wadził ją dr prof. WSE Franciszek 
Midura. Przedstawione zostały na-
stępujące referaty: mgr Karoliny 
Chojki z WSE Warszawa ,,Tury-
styka i dziedzictwo kulturowe jako 
wyróżnik regionu w warunkach 
integracji europejskiej”, prof. na-
dzw. dr hab. inż. Jan Krupy z WSiZ 
Rzeszów ,,Dziedzictwo kulturowe 
Pogórza Dynowskiego jako pro-
dukt turystyczny”, mgr Małgorzaty 
Merskiej z WSE Warszawa ,,Edu-
kacja ekologiczna a turystyka” oraz dr Tomasza Smolińskiego z WSiZ 
Rzeszów ,,Strategia marki”. Po zakończeniu sesji goście udali się na 
wycieczkę po terenie gminy Dydnia, podczas której odwiedzili Szkołę 
Podstawową im. Jana Pawła II w Jabłonce, wystawę ikon autorstwa Do-
roty Wasylewicz – Krynickiej i Izbę Regionalną Bogusławy Krzywonos 
w Krzywem. Główną atrakcją wycieczki było przejście po kładce na Sa-
nie w Witryłowie i podziwianie pięknych nadsańskich krajobrazów. Na 
uczestnikach bardzo duże wrażenie wywarł nowoczesny Zespół Szkół 

„Błękitny San” Konferencja Naukowo-Techniczna

Głównymi celami Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego jest praktyczne wykorzystanie elementów życia 
społecznego, kulturowego i etnicznego, w trosce o rozwój i zachowanie jego walorów ekologicznych. Natomiast priorytetami 
ZGTPD jest działalność na rzecz ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, rozwoju turystyki, infrastruktury okołoturystycz-
nej oraz promocji lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego. Główne walory rozwoju turystyki to malownicze położenie 
geograficzne, rzeka San, liczne zabytki, nieskażone środowisko, ciekawa architektura, bogate tradycje kulturalne i historyczne. 
Pozwala to na organizację wakacji, kolonii, obozów i rajdów.

Realizacja programu ,,Błękitny San”, którego inicjatorem jest ZGTPD sprzyja zachowaniu wspomnianych już walorów.

w Dydni, gdzie główną atrakcją 
były prace Henryka Cipory, zna-
nego rzeźbiarza i malarza.

W drugim dniu konferen-
cji odbyła się III sesja tematycz-
na, którą poprowadził prof. dr 
hab. Michał Parczewski. Była 
ona poświęcona zagadnieniu 
dziedzictwa kulturowego i za-
wierała następujące referaty: dr 
prof. WSE Franciszka Midury 
,,Dziedzictwo kulturowe ele-
mentem ożywienia ruchu tury-
stycznego na wsi”, mgr Marii 
Marciniak z MBL w Sanoku 

,,Wierzba w pejzażu kulturowym 
wsi nadsańskiej”, dr hab. inż. prof. AGH Marka Krą-
piec ,,Dendrochronologia: drzewa mówią o przeszło-
ści” oraz prof. dr hab. Michała Parczewskiego ,,Drew-
niany zameczek Fredrów w Temeszowie”. 

Sponsorami tegorocznej konferencji był Bank 
Spółdzielczy w Dynowie oraz firma „Krusz-Bet” Sp. 
z o.o. z Obarzyma.

Konferencja odbyła się w wyremontowanym Dworku w Jabłone

Jacek Cetnarowicz

W dniu 20 kwietnia br. w Sali Narad Urzędu Miejskiego  
w Brzozowie odbył się III Powiatowy Zjazd Sprawozdawczo-
Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
Głównymi punktami spotkania było:
1. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Rewizyjnej. 
2. Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
3. Wybór nowych władz: Prezesa oraz Zarządu Powiatowego, 

Powiatowej Komisji Rewizyjnej, Delegatów na Zjazd Woje-
wódzki, a także Delegata na Kongres.

Nowym Prezesem Zarządu Powiatowego PSL w Brzozo-
wie oraz Delegatem na Kongres został Marek Owsiany. Delega-
tów swoją obecnością zaszczycił Wiceminister Skarbu Państwa,  
a zarazem Prezes Wojewódzki PSL Jan Bury. 

Na spotkaniu obecni byli również: Burmistrz Brzozowa 
Józef Rzepka, Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala i Wójt 
Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski.

Podczas zjazdu powiatowego prowadzono dyskusję, po-
ruszano problemy polskiego i regionalnego rolnictwa oraz omó-
wiono sytuację polityczno-gospodarczą Polski. 

III Powiatowy Zjazd  
Sprawozdawczo-Wyborczy 

Polskiego Stronnictwa Ludowego

Marta Wiktorowicz
Uczestnicy zjazdu

Na spotkanie przybył Wiceminister Skarbu Państwa Jan Bury

fot. UG Dydnia
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9 maja br. do Domaradza 
przybył z wizytą Wojewoda Pod-
karpacki Mirosław Karapyta. 
Oprócz rozmów o sprawach istot-
nych dla naszej gminy, Wojewoda 
obejrzał placówki oświaty, zabytki 
oraz najnowsze inwestycje Gminy 
Domaradz.

Wizyta rozpoczęła się o go-
dzinie 11.00, kiedy Wojewoda przy-
był do Urzędu Gminy. Kolejnym 
punktem wizyty było zasadzenie 
dębu w pobliżu niedawno remon-
towanego zaplecza sportowo-kul-
turalnego, które Wojewoda również 
obejrzał.

Przy okazji wizyty w pobliżu 
stadionu Mirosław Karapyta przy-
witał się również z uczestnikami 
eliminacji gminnych „Sportowi-
ska 2008”, którzy na płycie stadio-
nu rywalizowali w konkurencjach 
lekkoatletycznych. Wojewody nie 
opuszczało poczucie humoru i pró-
bował nawet startować w jednej  
z konkurencji.

Kolejnym etapem wizyty 
były Gimnazjum i Szkoła Podsta-
wowa Nr 1 w Domaradzu. Dyrektor 
Małgorzata Lasko-Tarbuła i Barba-
ra Bocek zaprezentowały swoje pla-

cówki oświatowe, oprowadzając gościa 
po salach lekcyjnych.

Następnie Wojewoda, wraz z towa-
rzyszącymi mu Wójtem Janem Pilchem, 

Przewodniczącym Rady Gminy 
Janem Kędrą oraz Sekretarzem 
Gminy Stanisławem Gierulą udali 
się do Golcowej, gdzie najpierw za-
trzymali się przy zabytkowym koś-
ciele parafialnym, który Wojewoda 
z zainteresowaniem obejrzał. 

Nie zabrakło również wizyty 
w placówce oświatowej a konkret-
nie w Szkole Podstawowej Nr 2  
w Golcowej. Tam powitała ich Dy-
rektor Barbara Janusz, która rów-
nież oprowadziła gości po swojej 
szkole. 

Wojewoda uczestniczył  
w lekcji informatyki, podczas któ-
rej z zainteresowaniem oglądał 
stronę internetową szkoły oraz  
w zajęciach kształcenia zintegro-
wanego, podczas których zaprezen-
tował swoje zdolności nauczyciel-
skie i przeprowadził krótką lekcję 
geografii. 

Ostatnim etapem podróży po 
Gminie Domaradz był Zespół Szkół 
w Baryczy. Tam również Dyrektor 
Małgorzata Pitera oprowadziła 
Wojewodę po szkole, szczególnie 
prezentując salę gimnastyczną.  

Wizyta Wojewody Podkarpackiego       

Zasadzenie dębu

Pamiątkowa fotografia pod pomnikiem Jana Pawła II w Baryczy

30 kwietnia w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Domaradzu odbył się Gminny Przegląd Zespołów Tanecznych.  
W przeglądzie wzięło udział 4 zespoły: dwa z Domaradza i po jednym 
z Baryczy i Golcowej. W kategorii tańców dyskotekowych najlepiej, 
według jury, zaprezentował się zespół „The Rebels” z Gimnazjum  
w Domaradzu.

W tym roku do przeglądu zgłosiło się 4 zespoły: 3 w kategorii 
tańca dyskotekowego oraz jeden w kategorii tańca ludowego. Wśród 
zespołów prezentujących taniec dyskotekowy jury w składzie: Katarzy-
na Wójcik - przewodnicząca, Marzena Nycz - członek, Stanisław Mikoś 
- członek, wyróżniło zespół „The Rebels” z Gimnazjum w Domaradzu. 

Jury wyróżniło także pozostałe startujące zespoły: „Black and 
White” z Gimnazjum w Golcowej, „The girls” ze Szkoły Podstawowej  
Nr 1 w Domaradzu oraz zespół „Fantazja” z Baryczy, który zaprezento-
wał nam taniec ludowy. Nagrody i dyplomy dla przedstawicieli najlep-
szych zespołów wręczył Wójt Gminy Domaradz Jan Pilch. 

Gminny Przegląd Zespołów Tanecznych     

Gminny Przegląd Zespołów Tanecznych w Domaradzu

Sprzedamy w Brzozowie cztery działki budowlane po 20 arów z mediami – okolice 3-go Maja. Działki mają dostęp  
do drogi głównej: Sanok – Krosno – cena do negocjacji. tel. 0608827020.

Ogłoszenie o sprzedaży działek

Tomasz Bober

Tomasz Bober
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W Szkole Podstawowej w Dydni funkcjonuje jedyna w powiecie 
brzozowskim Galeria Szkolna założona przez  nauczyciela plastyki To-
masza Kułaka.

Galeria ponownie zapełniła się gośćmi 20 kwietnia 2008 r. Okazją 
do spotkania w szerokim gronie był wernisaż Henryka Cipory – rzeźbia-
rza i malarza z Krzywego w gminie Dydnia.

Na wernisaż przybyli ks. Infułat Julian Pudło z Brzozowa, ks. Dzie-
kan Adam Drewniak z Dydni, Jerzy F. Adamski Wójt Gminy Dydnia, 
Alina Maślak Sekretarz Gminy, radni na czele z Piotrem Szulem Prze-
wodniczącym Rady Gminy Dydnia, Bogusława Krzywonos Społeczny 
Animator Kultury z Krzywego, Halina i Zbigniew Kościńscy z Brzo-
zowa, poeci ludowi Urszula Skrabalak z Temeszowa i Ignacy Wójcik  
z Krzywego, dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów gminy Dyd-
nia, nauczyciele, uczniowie, rodzina artysty, przyjaciele i znajomi.

Otwarcia wystawy dokonał Andrzej Kot dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Dydni, artystę, jego życie i dorobek artystyczny przedstawiła 
zebranym Halina Kościńska, a o współpracy z rzeźbiarzem i malarzem 
Henrykiem Ciporą mówili ks. Infułat Julian Pudło, ks. Dziekan Adam 
Drewniak oraz wójt Jerzy F. Adamski.

Uczennice: Patrycja Czopor, Patrycja Szpiech, Pola Noszczyńska, 
Kinga Pytlowany, Iwona Mazur, Monika Fejdasz, Katarzyna Zając, Emi-
lia Żak, Andżelika Abratkiewicz i Magdalena Wolwowicz zaprezentowa-
ły program artystyczny, na który m.in. złożyły się wiersze poświęcone 
bohaterowi spotkania, na tle urokliwej, nostalgicznej muzyki i pokazu 
multimedialnego prac artysty. Specjalnie na tę uroczystość  poeci ludowi 
napisali wiersze.  Urszula Skrabalak „Mistrz Henryk Cipora”, a Ignacy 
Wójcik wiersz „Henryk Cipora”. Paulina Pilszak z kl. II  Gimnazjum  
w Dydni wykonała trzy utwory na skrzypcach, wernisażowi goście otrzy-
mali profesjonalnie wykonane katalogi, artysta składał autografy, goście 
raczyli się przy suto zastawionym stole. Wspaniałe spotkanie zorganizo-
wała grupa ludzi zafascynowanych kulturą i sztuką ludową. Warto pod-
kreślić, że są wśród nich nie tylko  nauczyciele, ale także pracownicy 
samorządu, którzy w widoczny sposób wspierają wartościowe inicjatywy 
lokalne.

Sympatyczna, niewymuszona atmosfera skłaniała nie tylko do 
oglądania prac artysty (w większości malarskich), ale do niekończących 
się rozmów wernisażowych gości o utalentowanych ludziach, których ni-
gdy nie brakowało w powiecie brzozowskim.  

Kim jest Henryk Cipora, którego wer-
nisaż wzbudził takie zainteresowanie?  

Jest nieprzeciętną osobowością,  
o której pamięć przetrwa w następnych po-
koleniach. Uzdolnionym samoukiem – talen-
tem samorodnym i nestorem sztuki ludowej 
regionu brzozowskiego, bo liczy sobie już 72 
lata. Rzeźbić zaczął mając 26 lat. Opowiada, 
że jako młody człowiek miał trudną sytuację 
życiową i duchową i to, że zaczął rzeźbić to 
interwencja w jego życie samego Jezusa Mi-
łosiernego. 

Początki jego pracy twórczej, jak  
u każdego artysty były trudne. Rzeźbił  

w drewnie lipowym, czasem jesionowym figurki ludzi przy pracy na roli, 
np. z kosą, sierpem, motyką, grabiami oraz przy różnych pracach polo-
wych. Nie miał wówczas zbyt wielu nabywców na swoje prace, ale sprze-
dawał je od ręki.

Pewnego razu znalazł się w kościele w Brzozowie i zobaczył robot-
ników pracujących na rusztowaniach przy renowacji barokowej kolegia-

ty. Pomyślał wtedy, że muszą być bardzo szczęśliwi, że 
pracują w kościele. Mniej więcej po roku sam został 
zaangażowany w Brzozowie i powierzono mu wyko-
nanie detali drewnianych organów. Było to zupełne dla 
niego zaskoczenie, nie mówiąc już o jego kolegach, 
którzy twierdzili, że na takie zamówienie niektórzy 
czekają dziesięć lat, a on je dostał prawie od razu.

Pierwszym jego dziełem była Kalwaria, którą 
posiada do dzisiaj. Przedstawia scenę Ukrzyżowania  
z Matką Boską i św. Janem. Artysta twierdzi, że dzieło 
to pozostanie z nim do końca jego życia.

Wyspecjalizował się przez lata w tematyce sa-
kralnej, realizując zamówienia wyposażenia wnętrz 

kościołów i kaplic. Jego artystyczny dorobek jest 
imponujący i nie zamyka się tylko w obrębie powia-
tu brzozowskiego. Kunsztownie udekorował organy  
w świątyniach w Brzozowie, Starej Wsi, Dydni,  Borku 
Starym i Końskiem. Jest twórcą stacji Drogi Krzyżo-
wej dla obiektów sakralnych w Końskiem, Krzywem, 
Golcowej-Różance oraz Wesołej-Ujazdach.

Jego dziełem są również sporych rozmiarów 
krucyfiksy w kaplicach cmentarnych w Brzozowie  
i Golcowej oraz kościołach w Chałupkach Dębniań-
skich koło Leżajska, w Hyżnem, Mchawie koło Bali-
grodu, Przysietnicy, Straszydlu koło Rzeszowa i Ujaz-
dach.

Ponadto wykonał figury, lichtarze, ramy i zło-

Henryk Cipora – rzeźbiarz i malarz z Krzywego
„Staram się robić wszystko najlepiej jak potrafię”

Wernisaż Henryka Cipory w SP w Dydni

Część artystyczna

INFORMACJE  Z  POWIATU

Henryk Cipora
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cenia na zamówienia parafii w Jabłonce, Przysietnicy, Krzywem, 
Brzozowie, Goszczykach koło Krakowa, Dydni, Witryłowa, Wyda-
nej oraz dla kościoła reformatów w Przemyślu. Jego rzeźby zdobią 
również kapliczki przydrożne – jak ta w jego rodzinnej miejscowości  
- w Krzywem.

Henryk Cipora zajmuje się także malarstwem, chociaż uważa, 
że pewniej czuje się w rzeźbiarstwie. Na prośbę wójta gminy Dydnia 
Jerzego F. Adamskiego namalował obraz przedstawiający zabytkową 
cerkiew w Uluczu. Podczas pielgrzymki pracowników gminy Dydnia 
został on wręczony Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II na audiencji  
w Castel Gandolfo 21 sierpnia 1999 r. Było to dla pana Henryka 
ogromne wyróżnienie. Jeżeli już maluje to przede wszystkim pejzaże, 
bo kocha przyrodę i rodzinne krajobrazy. Niestety czyni to coraz rza-
dziej, bo ma problemy zdrowotne, a ostre kolory źle wpływają na jego 
oczy. Rzeźba pozostaje jego miłością, ale mówi o sobie i swojej twór-
czości niezbyt chętnie, bo jest człowiekiem nadzwyczaj skromnym. 
Praca twórcza daje mu szczęście. Czuje się potrzebny innym. 

Twórczość jego została dostrzeżona jako przejaw służby dru-
giemu człowiekowi i otrzymał tytuł oraz statuetkę „Indywidualność 
roku 2000 w regionie brzozowskim”, przyznany mu na wniosek gmi-
ny Dydnia przez czytelników i kapitułę „Wiadomości Brzozowskich”, 
miesięcznika wydawanego przez Muzeum Regionalne im. A. Fast-
nachta w Brzozowie”, którego wówczas byłam dyrektorem. Pełniłam 
także funkcję przewodniczącej kapituły przyznającej to wyróżnienie. 
Uznaliśmy wówczas, że pan Henryk Cipora nie tylko krzewi sztukę 
ludową, ale jest postacią tworzącą kulturę w gminie Dydnia i poza 
regionem brzozowskim. 

Społeczny animator kultury Bogusława Krzywo-
nos z Krzywego 8 września 2002 r. podczas otwarcia Izby 
Regionalnej w Krzywem zaprezentowała publiczności 
„Osobowości Krzywego” tj. rzeźbiarza Henryka Cipo-
rę i ks. prof. Stanisława Nabywańca. Kolejną okazją do 
prezentacji  Henryka Cipory był I Festiwal Rzemiosła Ar-
tystycznego zorganizowany w Krzywem 23 lipca 2006 r.  
Henryk Cipora zaprezentował autentyczność i barwność  
w dokumentowaniu starej architektury wiejskiej.

W regionie brzozowskim Henryk Cipora to postać 
znana i uznana, kojarząca się miłośnikom twórczości ar-
tystycznej naszego regionu z osobą pełną skromności  
i niesamowitego ciepła. Rzeźbiarz posiada pewną rękę, bo 
oprócz  drewna lipowego i jesionowego w swoich pracach 
wykorzystuje także drewno dębowe i czereśniowe. Nie 
wyróżnia specjalnie swoich prac. Nie dzieli ich na ważne 
- dzieła swojego życia i pozostałe. Wszystkie jednakowo 
ceni, bo są potwierdzeniem jego życia i jego sztuki. Ży-
cia doświadczonego niejednym brzemieniem, w związku  
z czym rzeźb nie tworzy  jak piosenek w sposób lekki, 
łatwy i przyjemny. Każda jest przemyślana i wykonana 
(szczególnie te dużych rozmiarów) w trudzie, bo rzeźbie-
nie to mozolna, ciężka praca.

To, co stworzył świadczy o jego wielkości jako 
artysty – to praca na miarę tytana, a wykonał ją kruchy 
mężczyzna. Mam nadzieję, że w następnych latach jeszcze 
czymś pan Henryk nas zaskoczy. Halina Kościńska

Aby zachęcić mieszkańców Rudawca do czytania książek  
w dniu 8 maja br. w szkole podstawowej odbyła się wywiadówka, 
której gościem specjalnym była Halina Błaż. 

Halina Błaż jest autorką kilkunastu książek dla dzieci. Wśród 
nich największą popularnością cieszą się takie pozycje jak: „Będziesz 
miłował”, „Różaniec dla dzieci”, „Droga Krzyżowa dla dzieci”, „Ser-
wus”, „Boski Lekarz”, a także seria „Jak Pan Bóg nas kocha?” Są one 
cenione przez czytelników za to, że ważne i trudne treści przekazują 
w prosty sposób, a przy tym każda z nich wyróżnia się piękną, barwną 
szatą graficzną. 

Halina Błaż tworzy również piosenki (posiada w swoim do-
robku śpiewnik pt. „Jaką miłość trzeba mieć?” wydany z płytą),  
a także wiersze okolicznościowe i scenariusze teatralne. Pochodzi 
z Dąbrowy Górniczej (woj. śląskie), ukończyła polonistykę na Uni-
wersytecie Śląskim i od kilku lat pracuje w jednej z podkarpackich 
szkół. Od dziewięciu lat mieszka w Starej Wsi koło Brzozowa. To 
stąd jej szczególne zainteresowanie duchowością bł. Edmunda Boja-
nowskiego i sióstr służebniczek NMP NP (utwory ze wspomnianego 
śpiewnika przedstawiają kandydatki na ołtarze wywodzące się z tego 
zgromadzenia, a także sylwetkę jego założyciela). 

W czasie spotkania pisarka nawiązała serdeczny kontakt z jego 
uczestnikami. Bardzo skromnie mówiła o swojej wielkiej osobowo-
ści. Tak dzieci, jak i dorośli z dużym zainteresowaniem słuchali czy-
tanych przez pisarkę fragmentów książek i piosenek odtwarzanych 
z płyty. Udzielali też odpowiedzi na zagadki Jej autorstwa, zadawali 
pytania. Mogli obejrzeć bogatą szatę graficzną kilkunastu książek, 
których autorkę widzieli przed sobą. To było niezwykłe przeżycie. 
Na pamiątkę spotkania otrzymali wizytówkę z wizerunkiem pisarki 
oraz imienną dedykacją. Dziękując Pani Halinie Błaż za spotkanie, 
kierownik szkoły zapewniła uczniów, że książki, które mogli tylko 
obejrzeć w czasie spotkania z ich autorką zostaną w najbliższym cza-
sie zakupione do szkolnej biblioteki. Z pewnością do ich przeczytania 
nie trzeba będzie nikogo namawiać.

Miesiąc maj kojarzy się z Dniami Oświaty, Książki i  Prasy

Monika Szczepek

fot. Monika Szczepek

fot. Monika Szczepek

Spotkanie pisarki Haliny Błaż ...

.... z mieszkańcami Rudawca
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W Izbie Regionalnej w Krzywem 11 maja 2008 r. od-
był się wernisaż wystawy artystki z Jabłonki Doroty Wasyle-
wicz - Krynickiej. Poprzedził go program artystyczny składa-
jący się z wierszy ks. J. Twardowskiego „Obrazek”, „Matka 
Boska Złotozielona”, „Malowani Święci” oraz z muzyki cer-
kiewnej.

Program z ogromną dbałością o szczegóły przygotowa-
ła niestrudzona Bogusława Krzywonos, która  wyjaśniła dla-
czego wystawa jest w maju, nawiązując w swej wypowiedzi 
do tradycji kościelnej i obrzędowości ludowej. Z prawdziwą 
przyjemnością wernisażowi goście słuchali małych wyko-
nawców: Weroniki Szelest, Karola Dżonia, Marcina Turonia, 
Katarzyny Bok, Piotra Szuby i Bartka Cipory oraz chóru mę-

skiego Monasteru Nowospaskiego z Moskwy wykonującego 
śpiewy starocerkiewne (odtworzone z płyt CD).

Bogusława Krzywonos mówiła także na temat sztuki 
bizantyjskiej w budownictwie, malarstwie i muzyce, Halina 
Kościńska przedstawiła bohaterkę spotkania Dorotę Wasyle-
wicz-Krynicką i jej drogę twórczą, Wójt Jerzy F. Adamski 
dziękował artystce z Jabłonki za wspaniałą  wystawę, a Bo-
gusławie Krzywonos przekazał dla Izby Regionalnej telewi-
zor LG 32 calowy i odtwarzacz płyt DVD.

Mimo, że trwała I Rodzinna Gimnazjada zorganizo-
wana przez Dyrektora, Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców  

i uczniów Gimnazjum w Dydni na wernisaż przybyli nie tylko Je-
rzy F. Adamski - Wójt Gminy Dydnia, ale także Alina Maślak - Se-
kretarz Gminy, Andrzej Kot - Dyrektor SP w Dydni, Zofia Haduch 
- Dyrektor SP w Krzywem,  Danuta Sokołowska z Wydrnej, sołtys 
Krzywego Józef Toczek, Halina i Zbigniew Kościńscy z Brzozowa, 
poetka Urszula Skrabalak z Temeszowa, poeta Mieczysław Nykiel 
z Krzywego, rzeźbiarz Piotr Woroniec z rodziną z Woli Sękowej, 
Małgorzata Lenarczyk rzeźbiarka z Niebocka, Henryk Cipora ma-
larz i rzeźbiarz z Krzywego, rodzina i przyjaciele Doroty Wasyle-
wicz-Krynickiej, rodzice występujących dzieci i uczniowie.

Po wernisażu goście częstowali się proziakami upieczony-
mi przez Marię Nykiel, które podano w drewnianych nieckach,  
z marmoladą jabłkową domowej roboty, kawą i mlekiem. Bogu-
sława Krzywonos przeczytała wiersz o proziakach napisany przez  
Mieczysława Nykla z Końskiego, który poeta napisał na tę okazję.

„Zatrzymaj się gościu, jeśli wola twoja taka. Poproś ładnie 
gospodynię, niech ci da proziaka. Bo w tych plackach cud przy-
rody się zamyka, owoc naszej ziemi oraz trud rolnika (…)”. Były 
podziękowania dla Krystyny Bok i jej syna Wojtka za pomoc przy 
organizacji wernisażu, kwiaty dla artystki i gospodyni spotkania, 
wpisy do Księgi Pamiątkowej i zdjęcia.

Warto bliżej poznać artystkę malarkę Dorotę Wasylewicz- 
Krynicką, bo jest  nie tylko brzozowianką z urodzenia, ale osobą 
nietuzinkową, szczerą, spontaniczną i mającą wierne grono sympa-
tyków i przyjaciół.

 Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosła-
wiu. Przez kilka lat zajmowała się reklamą.  Poznałam ją dwadzieścia 
lat temu rozpoczynając pracę w Muzeum Regionalnym im. Adama 
Fastnachta w Brzozowie. Dorota pracowała wówczas jako plastyk  
w muzeum i znana była przede wszystkim jako autorka grafik, ilu-
stracji do książek i do miesięcznika regionalnego „Wiadomości 
Brzozowskie” wydawanych przez brzozowskie muzeum.

Dorota Wasylewicz-Krynicka wzbogaciła brzozowską pla-
cówkę muzealną o trzynaście wspaniałych prac przedstawiających 
zabytki architektury regionu brzozow-
skiego. Przestawiają one: Barokową 
kolegiatę w Brzozowie, Kościół i Ko-
legium Ojców Jezuitów w Starej Wsi, 
kościoły drewniane w Bliznem, Doma-
radzu i Haczowie, cerkiew w Uluczu, 
pałace we Wzdowie i Nozdrzcu, baro-
kową bramę cmentarną w Dynowie oraz 
cztery urokliwe kapliczki przydrożne 
naszego regionu. Namalowała dla mu-
zeum i do sali narad Urzędu Miejskie-
go w Brzozowie herb miasta. Wersja 
ta do dzisiaj widnieje na publikacjach, 
winiecie „Wiadomości Brzozowskich”, 
na drukach i jako płaskorzeźba na wieży 
brzozowskiego ratusza. Logo Międzynarodowej Konferencji Eko-
logicznej (żuraw lecący ku słońcu) jej autorstwa zdobi liczne druki 
ulotne i wydawnictwa pokonferencyjne.

Grafiki autorstwa Doroty znajdują się w publikacjach wy-
danych przez brzozowskie muzeum m.in. Kurierskim szlakiem po 
Beskidzie Niskim (1989), Brzozów. Zarys monograficzny (1990), 
Stulecie kopalnictwa naftowego w Starej Wsi (1992), Reprint „Zie-
mia Sanocka” (1992), Wspólnie przywołujemy cienie ofiar. Pamię-
ci Żydów Brzozowskich (1992), Pogórze Dynowskie. Informator 
turystyczny (1992), Podkarpackie judaica (1993), Beresteczko. 
Szkice  materiały z dziejów miastecka miasteczka (1993), Z histo-

Ikony Doroty Wasylewicz-Krynickiej

Pamiątkowe zdjęcie z wernisażu

Ikony Doroty Wasylewicz-Krynickiej

Dorota Wasylewicz-Krynicka
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... w nowych strojach wykonanych własnoręcznie

rii łowiectwa brzozowskiego (1993), Romeo (1994), Kolegiata 
 pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie (1997). 

Miniatury jej grafik w obwolucie wydało Muzeum Re-
gionalne PTTK w Brzozowie (1993) oraz Burmistrz Miasta  
i Gminy Brzozów (1995).

Znana była Dorota w latach dziewięćdziesiątych XX  
w. ze wspaniałych opraw plastycznych  różnorodnych wystaw  
w brzozowskim muzeum. Ówczesny dyrektor Muzeum Regio-
nalnego PTTK w Brzozowie Jerzy F. Adamski nie tylko zlecał 
jej zadania, ale  umiał wyzwolić jej potencjał twórczy i pomy-
słowość. Dorcię (tak ją nazywaliśmy) dopadał zapał twórczy  
i powstawały obrazy olejne, urokliwe akwarelki i wspaniałe 
grafiki. Po odejściu z pracy w muzeum  założyła w Brzozowie 
pracownię plastyczną DOTO, a po kilku latach przeprowadziła 
się do Jabłonki, gdzie wspólnie z mężem Tomkiem kupili dom.  
Tu otoczona urokliwym krajobrazem i bogactwem przyrody za-
częła Dorota malować akty kobiece, pejzaże i kompozycje kwia-
towe. Pejzaże pełne są tęczowych barw, ciepła i wyciszenia. Ar-
tystka wypowiada się w nich swobodnie i szczerze. Kwiaty żyją 
wewnętrznym życiem, malowane są delikatnie i miękko, ale ich 

kształty podkreślone są często silną barwną kreską.
Długo można analizować poszczególne prace malarskie 

Doroty Wasylewicz Krynickiej. Łączy je jedno – wielka radość 
życia, urokliwość barw, fantazja malarska i ciągłe poszukiwanie 
nowej formy wypowiedzi artystycznej.

Kolejnym i chyba nie ostatnim wyzwaniem dla artyst-
ki są ikony. Ikon się nie maluje. Ikony się pisze sercem, duszą  
i sumieniem. Malarstwo ikonowe  rozwijało się w krajach kręgu 
kultury bizantyjskiej i wschodniochrześcijańskiej. Charaktery-
styczny dla ikony jest tradycyjny schemat ikonograficzny stoso-
wany przez całe wieki. Ikony przedstawiają osoby święte, sceny 
biblijne i liturgiczno-symboliczne. Dorota Wasylewicz Krynicka 
tworzy je na wzór klasycznych ikon na drewnie, z odpowiedzial-
nością i pokorą za przedstawienie Świętych Postaci. Patrząc na 
nie wiemy, że mamy do czynienia z czymś niezwykłym, czego 
nie da się określić słowami norm i kryteriów.

Można zaryzykować określenie „klasyka” świetna w for-
mie, artystycznie, wyjątkowo i dokładnie wykonana.

Halina Kościńska

Koło Gospodyń Wiejskich w Hłu- 
dnie (Dół), założone zostało i zareje-
strowane w 1973 roku przy Spółdzielni 
Usług Rolniczych w Brzozowie. Do Koła 
należało wówczas 16 pań. Przewodni-
czącą Koła od chwili założenia do chwili 
obecnej jest Krystyna Toczek, a zastępcą 
– Maria Toczek.

Ze składek członkowskich zostały 
zakupione pierwsze naczynia dla 50 osób.  
Przy pomocy pani Haliny Habrat przygoto-

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich  w Hłudnie

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

wywane były pokazy kulinarne i robótki ręczne. Koło aktywnie uczest-
niczyło w organizowaniu dożynek.

W 2004 roku koło zmieniło swoją nazwę na Stowarzyszenie Ko-
biet Wiejskich i zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym w Rze-
szowie. Obecnie do Stowarzyszenia należy 25 członkiń. Wypożyczalnia 
naczyń posiada zestaw nakryć dla 200 osób. 

Panie aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym tak wsi, jak  
i gminy, biorąc udział prawie we wszystkich organizowanych przez 
Gminę uroczystościach i spotkaniach; dożynkach gminnych i powia-
towych, przygotowują tradycyjne wiejskie potrawy na organizowane 
przez Gminę konferencje (Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękit-

ny San”) czy wystawy (Targi 
międzynarodowe we Vrano-
wie na Słowacji). 

By podkreślić ludowy 
charakter swojej działalności 
i kultywować rodzimy folk-
lor Panie we własnym zakre-
sie wykonały piękne stroje. 
Wykrojem i szyciem zajęła 
się Barbara Toczek  a gorsety 
cekinami wyszyła Krystyna 
Toczek, przy pomocy Celiny 
Dudy, Marii Tuckiej i Mie-
czysławy Iluczyk.

Członkinie SKW w Hłudnie ...

Krystyna Toczek 
Przewodnicząca Stowarzyszenia

 Kobiet Wiejskich w Hłudnie
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W dniach 19-20 kwietnia 2008 r. 
odbył się XX Wojewódzki Kon-

kurs „Ludowe obrzędy i zwyczaje” or-
ganizowany przez Wojewódzki Dom 
Kultury w Rzeszowie pod patronatem 
Marszałka Województwa Podkarpa-
ckiego. Konkurs został przeprowadzony  
w gminnym Ośrodku Kultury gm. Le-
żajsk z siedzibą w Giedlarowej. Celem 
konkursu jest ochrona przed zanikaniem  

i popularyzacja obrzędów i zwyczajów lu-
dowych oraz dokumentacja prezentowa-
nych programów. Jury oceniało widowiska 
obrzędowe pod kątem ich autentyczności, 
charakterystycznych i określonych tra-
dycją czynności i zabiegów magicznych, 
rekwizytów i ich użycia, strojów aktorów. 
Ponadto oceniano grę aktorską i adaptację 
sceniczną widowisk. 

Zespół obrzędowy „Graboszczanie” 
opracował na konkurs premierowe wido-
wisko „Nasza Krasula”. Treścią widowiska 
są zwyczaje i obrzędy związane z pierw-
szym wygonem bydła na pastwisko w dniu 
św. Wojciecha 23 kwietnia. W czasach, 
gdy krowa była podstawową żywicielką 
rodziny, bardzo zważano na wszelkie za-
chowania, obyczaje przed jej pierwszym 
wygonem oraz przeprowadzano szereg 
zabiegów magicznych, które miały Krasu-

lę chronić od wszelkiego złego. W wigilię św. Wojciecha nic nie wolno było pożyczać  
z gospodarstwa, nie dawać wody ze studni, strzec przed czarownicami powrozy i powązki 
(płótno do cedzenia mleka), trzeba było krowę okadzić, pokropić wodą świeconą, a pod 

krową turlało się jaja „żeby była okrąglutka po pasieniu”. Wiele czynno-
ści dotyczyło sposobów – „aby syr się zawsze udał i żeby masło się szyb-
ko ubijało i było twarde”. Najważniejszy rekwizyt – Krasulę, wykonał  
z brzezinowych gałązek artysta rękodzielnik z Grabownicy Wojciech 
Koryto. A oto aktorzy grający w widowisku: gospodarz – Władysław 
Delimat, gospodyni – Maria Suwała, Antoś – Marian Tybor, Marysia 
– Jolanta Zarych, ciotka Hanka – Elżbieta Koryto, ciotka Kaśka – Te-
resa Sąsiadek, sąsiedzi – Lucyna Prugar, Jan Trześniowski, czarownica 
– Agata Korfanty, pomocnik gospodarza – Bronisław Krzysztyński, pa-
stuszek – Marcin Gratkowski. 

W konkursie brało udział 21 zespołów obrzędowych, które zje-
chały do Giedlarowej k/Leżajska z terenu całego województwa podkar-
packiego. Prezentowano różną tematykę: fragmenty „Wesel”, zwyczaje 
kolędnicze, obrzędy pogrzebowe, zwyczaje na dzień Kupały, św. An-
drzeja, zwyczaje sąsiedzkie – m.in. świniobicie czy obieranie kapusty 
do kiszenia. Poziom prezentowanych widowisk był wysoki i dlatego 
też czekali wszyscy z niecierpliwością na 

werdykt jury, któremu przewodniczył Dy-
rektor Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie – Krzysz-
tof Ruszel. Wreszcie werdykt:
I miejsce – „Graboszczanie” z Grabownicy 
II miejsce – „Grodziszczoki” z Grodziska Dolnego
II miejsce – Zespół kolędniczy Zespołu Szkół z Górna
III miejsce – Zespół z Łazor – gm. Harasiuki
III miejsce – Zespół „Folusz” z Giedlarowej.

Jury podkreśliło w naszym widowisku ogromną 
dbałość o szczegóły, autentyczność rekwizytów, mi-
strzowską grę aktorów, zawartość akcji, dozę humoru 
– widać to było po reakcji widzów, którzy szczelnie wy-
pełniali salę w GOK-u w Giedlarowej. 

Godnie zaprezentowaliśmy naszą Grabownicę, 
gminę Brzozów, powiat brzozowski, pokazaliśmy unikalne obrzędy i zwyczaje w miarę 
autentycznie, co jest dla „Graboszczan” najważniejsze, bo jak ktoś napisał: „ Teraźniej-
szość ma sens o tyle, o ile tłumaczy ją przeszłość”.

XX Wojewódzki Konkurs „Ludowe obrzędy i zwyczaje”

Widowisko „Nasza Krasula”

Zofia Olejko

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. 

INFORMACJE  Z  POWIATU

„Graboszczanie” najlepsi

Doceniając sukces zespołu obrzędowego „Graboszczanie” Starosta Brzozowski 
Zygmunt Błaż skierował list gratulacyjny na ręce kierownika artystycznego zespołu 
Zofii Olejko.
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Z dniem 1 kwietnia każdego 
roku w Kołach Łowieckich rozpo-
czyna się nowy rok gospodarczy. 
Koła Łowieckie zwołują walne 
zgromadzenia członków, na któ-
rych dokonują oceny roku poprzed-
niego i zatwierdzają nowe zadania 
gospodarczo - hodowlane na rok 
przyszły.

Walne Zgromadzenie Człon-
ków Koła Łowieckiego „Bażant” 
w Brzozowie odbyło się 5 maja br. 
na strzelnicy myśliwskiej w Borze 
k/Rzeszowa. O godz. 9.00 myśliwi 
wyjechali autokarem z Brzozowa 
na strzelnicę do Głogowa. O godz. 
11.00 w pięknej sali myśliwskiej 
odbyło się Walne Zgromadze-
nie członków i kandydatów Koła. 
Obrady prowadził wicełowczy 
kol. Janusz Pańko, sprawozdanie  
z pracy Zarządu Koła Łowie-
ckiego złożył prezes koła Henryk 
Skopiński. W sprawozdaniu za-
znaczył, że ubiegły rok gospodar-
czy był dla koła bardzo korzystny  
i zakończył się dodatnim wynikiem 
finansowym w kwocie 20 000 zł.  
W swoim wystąpieniu omówił:
- 10-letni plan łowiecki
- podział województwa na obwody 

łowieckie
- kategoryzację obwodów łowieckich
- umowy dzierżawne
- inwentaryzację zwierzyny
- szkody łowieckie
- realizację planu łowieckiego za rok 

ubiegły
- ogólne założenia planu na rok 2008/09
- budowę okręgowej strzelnicy myśliw-

skiej
- 85-lecie powstania Polskiego Związku 

Łowieckiego
- 55-lecie działalności Koła Łowieckiego 

„Bażant”. W toku dyskusji 
członkowie wysunęli szereg 
nowych propozycji i zadań 
dla dobra zwierzyny i ochro-
ny przyrody.

Z okazji 85 rocznicy 
PZŁ członkowie tej organi-
zacji zobowiązali się posa-
dzić 85 000 drzew bioceno-
tycznych. Każde koło winno 

zasadzić drzew w liczbie co 

najmniej równej liczbie członków koła. 
Okręgowe uroczystości z okazji 85 rocz-
nicy powstania PZŁ odbędą się 21 czerw-
ca br. w Krośnie. Szczegółowy program 
obchodów 55-lecia Koła „Bażant” zosta-
nie opracowany i ogłoszony w listopadzie 
z okazji obchodów święta patrona myśli-
wych i leśników św. Huberta.

Koło Łowieckie „Bażant” ma bar-
dzo duże osiągnięcia w dziedzinie go-
spodarczej, hodowlanej, selekcyjnej i 
szkoleniowej. Powyższe osiągnięcia po-
twierdziła w swoim protokole Okręgowa 

Komisja Rewizyjna, która 11 październi-
ka 2007 r. dokonała szczegółowej kon-
troli działalności naszego koła. Podobną 
opinię wyraziła nasza Komisja Rewizyj-
na, która wystąpiła na Walnym Zgroma-
dzeniu z wnioskiem o udzielenie abso-
lutorium wszystkim członkom Zarządu. 
Wniosek Komisji Rewizyjnej został przy-
jęty jednogłośnie. Po szerokiej i szczerej 
dyskusji przystąpiono do przeglądu, oce-
ny stanu technicznego i przestrzeliwania 

broni. Sprawność broni i umiejęt-
ności strzeleckie myśliwego są wa-
runkiem i podstawą do uzyskania 
upoważnienia do wykonywania 
polowania.

Po przeglądzie broni dla chęt-
nych myśliwych odbyły się zawo-
dy strzeleckie o nagrody rzeczowe  
i dyplomy Prezesa Koła. Po zaciętej 
ale sportowej walce pierwsze miej-
sce zajął kol. Robert Federkiewicz, 
drugie kol. Adam Ruchlewicz, trze-
cie kol. Sebastian Stemulak, czwar-
te kol. Tomasz Stemulak, piąte 
kol. Łukasz Stemulak, szóste kol. 
Dariusz Sobieraj. Wszyscy wyróż-
nieni otrzymali nagrody i dyplomy, 
które  wręczył Prezes Koła Henryk 
Skopiński.

 Po tych oficjalnych wystą-
pieniach członkowie koła usiedli 
przy ognisku i zaczęły się gawędy 
i wspomnienia przeżytych chwil. 
Jako autor tego artykułu stwier-
dzam, że czciciele św. Huberta to 
ludzie o szlachetnym i czułym su-
mieniu, to ludzie wrażliwi na pięk-
no przyrody, ochronę, przekształ-
canie środowiska przyrodniczego 
oraz poprawę warunków bytowania 

zwierzyny. 
Rozpoczynamy nowy okres polo-

wań w roku gospodarczym 2008/09 i dla-
tego cytuję słowa Jana Kórnickiego, który 
pisał:

„Już woła druhowie nas pole i las,
Tak długo w tęsknocie wzdychaliśmy doń,
A kurzem myśliwska pokryła się broń,
Więc rzućmy kłopoty i troski i ból,
I spieszmy odetchnąć wśród gajów i pól,
A kto z nas przykuty do pracy wciąż był,
Na łonie przyrody przybędzie mu sił”.

Czciciele św. Huberta Koła Łowieckiego 
„Bażant” w Brzozowie

Henryk Skopiński

Laureaci zawodów strzeleckich

Członkowie Koła Łowieckiego „Bażant” 

Prezes Koła H. Skopiński wręcza statuetkę S. Stemulakowi

INFORMACJE  Z  POWIATU
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korowód: kobiety w krakowskich strojach 
jechały na rowerach, za nimi straż pożar-
na na motorach i mężczyźni w strojach 
krakowskich na koniach. Wszystko to na-
dawało podniosłej atmosfery. Gdy tylko 
msza się zaczęła niebo się wypogodziło  
i wyszło słońce. Słowo Boże wygłosił bp 
Jerzy Ablewicz z Tarnowa. Nastrój tego 
dnia był wyjątkowy. Ludzie w skupieniu 
przeżywali mszę świętą. Myślę, że każdy, 
kto tam wtedy był będzie o tym długo pa-
miętał. Tego się nie da zapomnieć. Cieszę 

się, że mogłem uwiecznić na zdjęciach tak wyjąt-
kowe wydarzenie.

Józef Żmuda: Pod-
czas uroczystości, w 
której uczestniczył Ka-
rol Wojtyła śpiewałem 
w chórze. Spotkało 
mnie też wyróżnienie, 
ponieważ czytałem 
wtedy pierwsze czyta-
nie. Pamiętam szcze-
gólną atmosferę tego 
dnia i uśmiechniętego 
Kardynała. Nikt nie 

przypuszczał, że zostanie On wybrany na papie-
ża. To było dla wszystkich duże zaskoczenie, ale 
tym większa radość. Tak niezwykłym wspomnie-
niem chętnie dzieliłem się z dziećmi i najbliższą 
rodziną. 

WARTO  WIEDZIEĆ

Maj od niepamiętnych czasów poświęcony jest czci Matki Bożej.  
W Polsce jest wiele miejsc maryjnych, gdzie Maryja jest czczona pod różny-
mi tytułami. Jednym z takich miejsc jest niewątpliwie kościół w Starej Wsi 
z cudownym Obrazem Zaśnięcia NMP. Liczne rzesze pielgrzymów przyby-
wają tu szczególnie dwa razy do roku: na Matkę Boską Zielną – 15 sierpnia, 
i Matkę Boską Siewną – 8 września. 

Przed obrazem Matki Bożej Starowiejskiej modlili się m.in.: Prymas 
Czasów Przełomu ks. Kardynał August Hlond, Prymas Tysiąclecia ks. Kar-
dynał Stefan Wyszyński, Ordynariusz Przemyski bł. Józef Sebastian Pelczar, 
Prymas III Rzeczypospolitej ks. Kardynał Józef Glemp, członkowie episko-
patów Europy i krajów misyjnych. Pielgrzymem do Matki Bożej Starowiej-
skiej jest też ks. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk.

Niezapomnianą kartę z dziejów Starej Wsi stanowi msza święta  
z okazji uroczystości 100-lecia koronacji cudownego obrazu NMP, którą  
10 września 1978 r. odprawił ówczesny metropolita krakowski ks. Kardynał 
Karol Wojtyła.  Zaledwie 36 dni później już jako Jan Paweł II zasiadł On na 
Stolicy Piotrowej.

Uczestnicy tej niecodziennej mszy św.,  
a w szczególności mieszkańcy Starej Wsi bardzo do-
brze pamiętają wizytę Karola Wojtyły na ich staro-
wiejskiej ziemi. A wspominają ją z sentymentem:

Pamiętna wizyta 
Karola Wojtyły

Stanisław Data (organi-
sta): Miałem niezwykłe 
szczęście poznać Kardyna-
ła Karola Wojtyłę kilka lat 
wcześniej, przed pamiętną 
mszą św. w Starej Wsi. Ale 
zacznę może od początku. 
Przez 53 lata byłem w Sta-
rej Wsi organistą i prowa-
dziłem tutejszy chór oraz 
orkiestrę parafialną. Pe-
wien Jezuita z Krakowa usłyszał jak gramy i zaprosił 
nas do Karkowa na święto Serca Jezusowego, aby-

śmy wtedy zagrali. Był tam też zaproszony ówczesny metropolita krakowski 
Kardynał Wojtyła. Odprawiał on wtedy mszę św. Uroczystości zakończyły się 
wspólną kolacją, podczas której Karol Wojtyła przyszedł do nas i osobiście się 
z nami przywitał. Był bardzo bezpośredni. Uderzyła mnie wtedy jego dobroć  
i serdeczność. Jego serce tak dobre dla wszystkich, bez względu na to czy ko-
goś znał czy nie. Wywarł wtedy na nas ogromne wrażenie. Uroczystość 100-le-
cia koronacji cudownego obrazu, którą zaszczycił swoją obecnością, była bar-
dzo podniosła. Bardzo się staraliśmy, aby cała nasza oprawa muzyczna ładnie 

wyszła. Poznanie Ojca Św. to niezwykłe przeżycie, 
które niełatwo opisać. Mam teraz 89 lat i mogę po-
wiedzieć, że takie wydarzenie zostaje w pamięci do 
końca życia. Gdy dowiedziałem się, że został wy-
brany na Papieża to była dla mnie ogromna radość. 

Jerzy Wyżykowski (fotograf) - Karol Wojtyła 
przyjechał do Starej Wsi podczas ulewnego desz-
czu. Pamiętam tłum ludzi pod parasolami. W taką 
pogodę ciężko było robić zdjęcia, a ponieważ była 
to duża odpowiedzialność starałem się jak najlepiej 
skupić i wszystko dobrze uchwycić. Pamiętam też 

Mszę św. z okazji 100-lecia koronacji cudownego obrazu NMP...

... odprawił ówczesny metropolita krakowski  
Kardynał Karol Wojtyła

Stanisław Data

Jerzy Wyżykowski

Józef Żmuda

Józef Żmuda czyta pierwsze czytanie

Anna Rzepka

fot. J. Wyżykowski

fot. J. Wyżykowski

fot. J. Wyżykowski
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WARTO  WIEDZIEĆ

Ma 27 lat. Jest bardzo sympatyczny i bardzo pozytywnie zakręcony. Jak 
sam mówi sztuką interesowała się od najmłodszych lat. Zawsze ciągnęło go do 
kredek i pędzla. W planach miał liceum plastyczne, ostatecznie jednak uczył się 

w brzozowskim ogólniaku. Skrupulatnie i regularnie 
pisał pamiętnik, by z czasem zamienić go na rejestro-
wanie otaczającej rzeczywistości i wydarzeń poprzez 
robienie zdjęć. I dobrze, bo już kilkakrotnie jego fo-
tografie były wyróżniane i nagradzane w różnych 
konkursach. Zresztą nie tylko fotografie, ale o tym 
za chwilę. Obecnie kończy studia na Wydziale Sztu-
ki Uniwersytetu Rzeszowskiego V rok dyplomowy  
w Pracowni malarstwa prof. Tadeusza G. Wiktora oraz 
aneks z rysunku u prof. Marleny Makiel-Hędrzak. Jest 
prezesem koła naukowo-artystycznego „RAZEM”, 
inicjatorem cyklicznych wystaw w Rzeszowie, Brzo-
zowie i Iwoniczu Zdroju. Uczestniczył między innymi 

w międzynarodowym plenerze twórczym ARTYŚCI 
NATURZE II Wola Sękowa 2007, warsztatach fotograficznych „Rzeszów moje 
miasto, moje miejsce”, Ogólnopolskich warsztatach performance w Wysowej 
Zdroju i w międzynarodowym twórczym sympozjum Euroregionu Karpat w Drie-
novcu – Słowacja. 

A tak o twórczości swojego podopiecznego pisał na łamach Gazety Uni-
wersyteckiej prof. Wiktor: „Za ojca malarskiej twórczości Tomasza Rolniaka 
należy uznać Piotra Potworowskiego, znakomitego kolorystę, ale młody malarz  
w niczym Potworowskiego nie naśladuje. Tworzy oryginalne, w pełni autono-
miczne serie obrazów, które z uwagi na estetyczne wartości można przypisać do 
tego kręgu kolorystycznej interpretacji  otaczającego nas świata, jaki wypracował, 
na polskim gruncie, Piotr Potworowski.

 O wysokich walorach estetycznych malarstwa Tomasza Rolniaka decydują 
dwie, najbardziej charakterystyczne cechy: znakomite, powiedziałbym, że nie-
konwencjonalne wyczucie kompozycji oraz wysoka kultura koloru. Artysta ma-
luje martwą naturę, pejzaż, kompozycje abstrakcyjne, ale ostateczne postaci tych 
motywów są przetworzone, skrajnie uproszczone. Ten transformacyjny zabieg na 
obiektach otaczającej nas rzeczywistości sprawia, że utwory Tomasza Rolniaka 
czyta się wręcz jako quasi - abstrakty. Jest tak dlatego, ponieważ twórcę bardziej 
interesuje muzyczna uroda rzeczywistości niźli jej naturalistyczne atrybuty. 

Zaskakujące struktury jego prac, bogata faktura ich powierzchni oraz po-
wściągliwy, wręcz ascetyczny koloryzm, budują niepowtarzalny, jakże muzyczny 
klimat. Malarstwo Tomasza Rolniaka jest piękne i pod względem formalnym bar-
dzo wyrafinowane.” (TGW.Gazeta Uniwersytecka, kwiecień-maj 2006,4-5/41)

Młody artysta swoje prace prezentował na ponad 30 wystawach między in-
nymi w Lublinie, Krakowie, Radomiu i Warszawie, kilkakrotnie był nagradzany:

2005 – Nagroda Prezydenta miasta Rzeszowa 
„Młody Talent” w dziedzinie kultury i sztuki
2006 – Wyróżnienie na IX Międzynarodowym 
Niekonwencjonalnym Konkursie Fotograficz-
nym FOTO ODLOT
2006 – wyróżnienie w Wojewódzkim Konkur-
sie Fotograficznym „Piękno Podkarpacia”
2006 – I miejsce oraz Nagroda Publiczności  
w przeglądzie filmów krótkometrażowych  
w Krośnie
2006 – I miejsce w konkursie fotograficznym 
„Fotografia Rzeszowa” na miesiąc marzec
2007 – III miejsce w Wojewódzkim Konkur-
sie Fotograficznym „Piękno Podkarpacia”
2007 - wyróżnienie w Ogólnopolskim Kon-
kursie Fotograficznym „Kobieta wolna, ko-
bieta niezależna” w Warszawie.

O Tomku, jego twórczości i cegielni w Haczowie

Tomasz Rolniak

Obraz pt. „Ty narzeczona”

Obraz pt. „Lot nad Lwowem”
**************************

Tomka poznałam niedawno, w niekonwencjonalnym miejscu, 
w haczowskiej cegielni. Nie był to przypadek. Właśnie tam – w ce-
gielni w Haczowie z 1937 r. miała miejsce jednodniowa wystawa pn. 
„16 CIEGIEŁ”, na której Tomek zaprezentował 16 swoich malar-
skich dzieł. I choć nie dopisała pogoda, przyjaciele, znajomi i sym-
patycy twórczości Tomka Rolniaka nie zawiedli. Do dnia dzisiej-
szego jestem pod wrażeniem tego, co zobaczyłam. Wysmakowane, 
dla mnie mocno abstrakcyjne obrazy, w starej, zniszczonej, ale peł-
nej swoistego i niepowtarzalnego uroku scenerii. I ten zapach, nie-
określony, choć wyczuwalny i bardzo charakterystyczny dla starych 
miejsc, połączony ze świeżością zieleni, której mnóstwo dookoła. 

Wszystko to zapewniało jedyny w swoim rodzaju odbiór 
prezentowanych dzieł. Sam artysta okazał się człowiekiem bardzo 
sympatycznym i choć spotkaliśmy się po raz pierwszy, rozmawiając  Cegielnia w Haczowie z 1937 r. w trakcie rozbiórki
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z nim odniosłam wrażenie jakbyśmy się znali od dawna. 
Cegielnia w Haczowie obecnie poddawana jest roz-

biórce. Z wyprodukowanych w niej cegieł zbudowany zo-
stał dom, w którym mieszka Tomek. W tej cegielni artysta 
spędzał wiele wolnego czasu. Być może sentyment do tego 
właśnie miejsca wynika z faktu, że przed wojną, w dawnej 
Polsce w Hyrowie rodzina Rolniaków posiadała własną ce-
gielnię.

Wystawa w cegielni nie była pierwszą prezentacją 
prac Tomka w rodzinnych stronach i mam nadzieje, że nie 
ostatnią.

Zwiedzanie wystawy

Magdalena Pilawska

Tadeusz  KROTOS
- rysownik, ilustrator, karykaturzysta
 

Urodził się i mieszka w Gliwicach na 
Śląsku. Od 1962 r. gruntował swoją wie-
dzę z zakresu rysunku, malarstwa i gra-
fiki 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 ry-
sunkiem satyrycznym. Wykonywał ilustracje do książek. Jego 
rysunki prezentowane są na wystawach w kraju i za granicą.

Tadeusz Krotos
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Wydawać by się mogło, że na temat XVIII - wiecznego dworku w Jabłon-
ce napisano już wiele publikacji i prac historycznych. Z biegiem lat in-

teresująca wydaje się historia dworku i jego mieszkańców po zakończeniu II 
Wojny Światowej. Do dziś żyją Ci, którzy spędzili w nim swoje dzieciństwo, 
młodość, narodziny dzieci, bądź w nim pracowali. Jedną z nich jest Stanisław 
Cyparski –  znany brzozowski operator kamery video, który tak wspomina 
okres pobytu w Jabłonce. „Mój ojciec, dziadek pochodzili z Jabłonki. Dziadek 
pracował w Jabłonce jako lokaj i zarządca dworu, gdzie kierował całą 
służbą. Z kolei mój ojciec jako dziecko wyprowadzał krowy i barany na 
pastwiska. Za swoją pracę u właściciela dworu Antoniego Kraińskiego 
nie pobierali żadnego wynagrodzenia, w zamian zaś otrzymywali żywność  
i odzież. 

W 1944 r. w obawie przed Armią Czerwoną,  Kraińscy musieli 
uciekać z dworu, który został zajęty przez wojsko. Żołnierze radzieccy 
stali się sprawcami ogromnej dewastacji dworu, zniszczyli niemalże 
całe wnętrze i wyposażenie: herby, mozaiki. Po zakończeniu wojny dwór 
służył jako mieszkania dla rodzin. Nasza rodzina sprowadziła się tam 
jako pierwsza, w roku 1950, zajmując I piętro. Mając 3 pokoje i kuch-
nię mieszkaliśmy tam przez 15 lat. Ja tam się sam urodziłem. Pamiętam 
także, że na parterze były oryginalne parkiety i boazeria modrzewiowa, 
które zostały wyrwane przez miejscową ludność na opał, podobnie stało 
się z piecami kaflowymi – kto chciał  to zabierał. Dwór i jego otoczenie 
miało unikalny klimat, otoczenie potoków, ogrody, piękny park, w którym ro-
sły gatunki drzew przywiezione z różnych stron świata np. rosnący po dziś 
dzień smrek amerykański, który posiadał jadalne szyszki, czy tuje afrykańskie, 
stare dęby. Opodal znajdowało się pięć stawów pełnych rozmaitych ryb: kar-
pi, karasi, były również piękne sady, gdzie rosły czereśnie, jabłonie, w parku 
- grzyby. Park i ogrody dworskie były miejscem występowania różnorodnych 
gatunków ptaków: sów, dzięciołów, kawek. Sam jako mały chłopak chowałem 
w klatce sowę, do której przylatywały inne sowy przynosząc jej gady, myszy 
aby ją dokarmiać. Jako małe dzieci lubiliśmy się bawić nie tylko w ogrodzie, 
parku ale też w starych lochach i piwnicach. 

Warto nadmienić, że między dworem, a częścią parku była piwnica po-
siadająca podziemne przejście z terenu dworu aż do odległego o około 100 
metrów potoku. W tej chwili tego tunelu już nie ma, bowiem uległ on zawale-
niu. Dwór mimo nieobecności Kraińskich tętnił życiem, z czasem zamieszkało 
w nim 4-5 rodzin. Niestety w 1965 roku musieliśmy opuścić dwór, który 
decyzją władz został przeznaczony do pełnienia funkcji szkoły i mieszkań 
dla nauczycieli. Wcześniej ekipa budowlańców przystąpiła do prac re-
montowo-adaptacyjnych przystosowując dwór do nowej funkcji. W efek-
cie tych prac zniszczeniu uległ pierwotny wygląd i układ pomieszczeń, zaś 
w niezmienionej formie pozostały jedynie schody i świetlik na dachu. Był 
to cudowny okres mojego dzieciństwa”.

Po roku 1966 dokonano adaptacji dworu na potrzeby szkoły.
O nowej funkcji dworu wspomina Kronika Szkoły Podstawowej  

w Jabłonce  - „W nowym budynku uczą się klasy IV-VIII. Odremontowany 
budynek wymagał jeszcze wiele pracy, a szczególnie uporządkowania te-
renu, którą wykonali nauczyciele i młodzież szkolna”. W nowym budynku 
na piętrze były dwa mieszkania, które stały się powodem konfliktu przy-
pominającym słynny spór o mur w „Zemście” A. Fredry. „Jedno przy-
dzielono kierownikowi szkoły, drugie na usilne starania kierownika jednej 
z nauczycielek. Z powodu zatargu w związku ze wspólną dla obu mieszkań 
łazienką owa nauczycielka wraz z pozostałymi nauczycielkami oraz licznymi i 
bliskimi znajomymi męża rozpoczęła intrygę i agitację przeciw kierownikowi 
i jego żonie wśród uczniów. Na lekcji uczniowie sporządzali krzyżyki, które 
ustawiali w miejscu przed oknami mieszkania kierownika, w piecu, w słoiku 
woźny znalazł nieczystości ludzkie”. Eskalacja konfliktu „o łazienkę” była tak 

duża, że w dniu 1 marca 1967 roku władze powiato-
we, przedstawiciele Komitetu Powiatowego PZPR 
zorganizowały otwarte zebranie w tej sprawie. Jak 
mówi dalej kronika „Na skutek tych przejść stan 
zdrowia kierownika i jego żony był taki, że Komisja 
Lekarska udzieliła im 3 miesięcznego urlopu dla 
podratowania zdrowia”. Wynikiem tych zatargów 
stało się odwołanie w dniu 1 czerwca 1967,  Jó-
zefa Sośnickiego ze stanowiska kierownika szkoły  
w Jabłonce. 

W dniu 1.09.1967 nowym kierownikiem 
szkoły w Jabłonce został Aleksander Bieda, który 
wraz z małżonką Romualdą – także nauczycielką 
- zamieszkał w dworze obok mieszkających już 
wcześniej rodzin. Nie było już wówczas zatargów 
o łazienkę. Jak mówi Aleksander Bieda - „W 1968 
roku przy budynku podworskim, na tarasie szkol-
nym wybudowaliśmy salę gimnastyczną, która ist-
nieje do dziś jako przylegające do dworku pomiesz-
czenie. Warto tutaj wspomnieć, że kiedy rozpoczęto 
prace adaptacyjne mające na celu przystosowanie 
dworu do potrzeb szkoły nadzorował je konserwa-
tor zabytków, który nie chciał wyrazić zgody na 
wykonanie niektórych prac. Pamiętam także wizytę 

syna Antoniego Kraińskiego - ostatniego właścicie-
la dworu. Była to majowa niedziela 1969 lub 1970 
roku. Krajeński przyjechał do Jabłonki razem z ko-
legą wracając z wycieczki po Bieszczadach. Zwie-
dził otoczenie dworu poprosił nas także o możliwość 
zwiedzenia pomieszczeń. W okresie wakacyjnym  

Dwór w Jabłonce wczoraj i dziś
oczyma jego mieszkańców

Dworek z dobudowaną salą gimnastyczną - stan 1970 r.

Sala Konferencyjna

fot. St. Cyparski
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w dworze urządzane były także kolonie dla dzieci”. Żona A. Biedy 
– Romualda, także miło wspomina pobyt w Jabłonce. „Mieszkało 
nam się w dworze bardzo dobrze. Dla nas istotną rzeczą było to, 
że mieliśmy dostęp do łazienki, ubikacji i bieżącej 
wody pochodzącej z dworskiej studni. Źródło było 
tak wydajne, że za zgodą męża i Wydziału Oświaty 
do „wodociągu” podpięto jeszcze 30 okolicznych 
gospodarstw. Na zakończenie inwestycji odbył się 
wielki bal nazwany Balem Wodnym. Ciekawostką 
jest fakt, że woda była dostarczana ze studni do 
dworu za pomocą drewnianych rur, których pozo-
stałości można zobaczyć w szkolnym muzeum hi-
storycznym mieszczącym się w obecnym budynku 
Szkoły Podstawowej w Jabłonce. My zaś mieszka-
liśmy w dworze do roku 1972”.

 Szkoła Podstawowa w Jabłonce mieściła 
się w dworze aż do roku 2001. W 2003 roku bu-
dynek odkupił Henryk Berent, który tak opisuje 
dalsze losy dworu w Jabłonce „Dwór w Jabłonce 
przejęliśmy od Urzędu Gminy Dydnia w sierpniu 
2003r. i natychmiast przystąpiliśmy do zabezpieczenia go przed 
zbliżającą się jesienią i zimą poprzez zabezpieczenie wszelkich 
nieszczelności dachu okien itp. Wiosną 2004r. rozpoczęliśmy in-
wentaryzację stanu zachowania, z której wynikało, że zostaną ze 
starej struktury tylko mury, dach i schody z brakującymi ok. 35-
cioma elementami. Rozbiórka ścian, pieców i innych rozwiązań 

powstałych w związku z adaptacją dworu na potrzeby lokalizo-
wanej w Dworze, w latach  sześćdziesiątych szkoły, pozwoliła 
przywrócić dawny rozkład pomieszczeń oraz komunikację. Ro-

zebrano w pełni wszelkie instalacje, stolarkę tyn-
ki oraz wykonano odwilgocenie murów poprzez 
zdrenowanie murów. Prace powyższe zajęły około 
dwóch lat. Kiedy wilgotność ścian zaczęła spadać 
z 100% do ok. 5% rozpoczął się etap odtwarzania, 
co po blisko dwuipółrocznym okresie prac dało 
efekt, który dzisiaj można oglądać. Krośnieńska 
Delegatura Ochrony Zabytków była przez cały 
czas w cieniu naszej działalności, jak gdyby ob-
darzyła nas pełnym kredytem zaufania. Po spo-
rządzeniu warunków do projektowania pozwoliła 
nam działać, aż do momentu zgłoszenia przez nas 
gotowości do odbioru prac (jesień 2007r.). W tym 
momencie rozpoczął się dla nas etap wyposaża-
nia pod konkretną funkcję, jaką obmyśliliśmy,  
a mianowicie centrum konferencyjnego z za-
pleczem noclegowo-gastronomicznym. Budynek  

w związku z powyższym, poddany został w  ocenie instytucji, 
które mogą wydawać opinie na temat spełnianych przez obiekt 
warunków  i od tej chwili jest w fazie rozruchu. Baza noclegowa 
na dzień dzisiejszy to 25 miejsc, baza konferencyjna i gastrono-
miczna przygotowana jest na przyjęcie ok. 100 osób.”    

Dwór wzniesiony został w XVIII wieku przez Antonie-
go Jaruntowskiego po powrocie z powstania listopadowego  
w roku 1831. W roku 1890 dobudował balkon od strony pół-
nocnej wsparty na czterech kamiennych 
kolumnach. Na przełomie XVIII i XIX 
wieku Jabłonka należała do rodziny Ja-
runtowskich herbu Prus III. Jedyna córka 
Antoniego Jaruntowskiego - Marcelina, 
poślubiwszy Zenona Słoneckiego wniosła 
posiadane przez jej rodzinę dobra w dom 
mężowski (1844). Około 1890 roku Ja-
błonkę odkupił Władysław Kraiński herbu 
Jelita (1841 - 1926), żonaty z Marią Trze-
cieską herbu Strzemię (1853 - 1932). Ostat-
nim właścicielem dworu do roku 1945 był 
Antoni Kraiński syn Marii i Władysława. 
Ostatni właściciel w 1914 roku gruntownie przerobił i uno-
wocześnił dwór. Usunięto dawny dach, zastępując go nowym, 
wyższym, mansardowym. Pod jego połacią urządzono szereg 
pokoi gościnnych. W tym samym czasie dodana została od 
strony wschodniej duża oszklona weranda, a od zachodniej ta-

Romualda Bieda z córką - 1970 r.

Hol - recepcja Wyremontowane piwnice

ras, nad którym po roku 1930 dobudowano taras górny wsparty 
na szeregu filarów drewnianych (obecnie nie istnieje).Po roku 
1945 budynek stał się własnością gromadzką wykorzystywaną 

na cele mieszkalne. Zamieszkiwa-
ło w pomieszczeniach poddasza od 
strony południowej dwie rodziny, 
które używały piwnic jako stajni  
i magazynów płodów rolnych. Sale 
na parterze były w użyciu groma-
dy wykorzystywane jako świetlice. 
Po roku 1966 dokonano adaptacji 
dworu na potrzeby szkoły. W okre-
sie 1972 do sierpnia 2001 eksplo-
atowano pomieszczenia budynku 
jako sale lekcyjne oraz mieszka-

nia dla nauczycieli. Od roku 2001 
do sierpnia 2003 budynek nie był wykorzystywany. Obecnie 
dwór stanowi zabytek i wraz z drzewostanem objęty jest ochro-
ną Konserwatora Zabytków w Krośnie, wpisanym do rejestru 
zabytków w roku 1974 pod numerem A-780.

Henryk Berent

Dwór w Jabłonce przed remontem - 2003 r.

fot. St. Cyparskifot. St. Cyparski

fot. H. Berent
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Podejmowanie działań w ochronie zdrowia 
przed wpływem zmian klimatycznych cz. II

7  kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia 
„Chrońmy zdrowie przed wpływem zmian klimatycznych”

Tadeusz  Pióro 
Państwowy Powiatowy                                                                                         

Inspektor Sanitarny w Brzozowie 

Zimna pogoda i fale zimna 
Pomimo, że fale zimna występują rzadziej w konsekwen-

cji globalnego ocieplenia, będą one wciąż dotykać większą 
część europejskiej populacji, w szczególności na północnych 
szerokościach geograficznych. Większość Europejskich krajów 
notuje zwiększenie umieralności o około 5-30% w okresie zi-
mowym. Zbyt niskie temperatury w mieszkaniach są jednym 
z głównych czynników wpływających na stan zdrowia. Zgony 
i choroby związane z falą zimna będą szczególnie odczuwane 
przez biedniejsze gospodarstwa domowe, których nie stać na 
opał. 

Niedożywienie i bezpieczeństwo żywności 
Wraz ze zmianami klimatycznymi, przewiduje się, że pro-

dukcja żywności zmaleje w rejonie morza śródziemnomorskie-
go, w południowo-wschodniej Europie i centralnej Azji. Plony 
mogą zmaleć nawet do 30% w centralnej Azji przed połową XXI 
wieku, co może zagrozić bezpieczeństwu żywności. Może to 
doprowadzić do wzrostu niedożywienia w szczególności wśród 
ubogiej ludności wiejskiej, gdyż ich dochód rodzinny jest blisko 
związany z produkcją żywności. 

Zmiany klimatyczne są także kwestią bezpieczeństwa 
żywności. Wyższe temperatury sprzyjają rozwojowi różnych 
bakterii w żywności. Zakażenie Salmonellą wzrasta o 5 - 10% na 
każdy jednostopniowy wzrost temperatury tygodniowej, gdzie 
temperatura otoczenia wynosi ponad 50C. Upalna pogoda może 
także sprzyjać awariom urządzeń chłodzących. 

Choroby przenoszone wektorowo oraz przez gry-
zonie 

Zmiany w zasięgu występowania owadów i gatunków 
ptaków to pierwsze alarmujące oznaki, że systemy biologiczne 
reagują na zmiany klimatyczne. Prowadzi to do istotnych zmian, 
których efektem są choroby zakaźne przenoszone przez takich 
nosicieli jak komary i kleszcze. Temperatura i opady atmosfe-
ryczne sprzyjające malarii utrzymują się w kilku rejonach Europy 
i centralnej Azji, gdzie ryzyko przenoszenia się tej choroby jest 
wciąż problemem. Obecnie 6 europejskich krajów (Azerbejdżan, 
Gruzja, Kirgistan, Tadżykistan, Turcja i Uzbekistan) informuje  
o przypadkach malarii. Południowa Europa jest także zagrożona, 
ale gotowość służby zdrowia do wczesnego wykrycia i leczenia 
chorób minimalizuje prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania 
się. Borelioza wykazuje tendencję przemieszczania się na wyż-
sze szerokości i wysokości geograficzne. Leiszmanioza, choroba 
przenoszona przez owady gryzące rodzaju Phlebotomus, także 
kieruje się na północ. 

Choroby przenoszone przez wodę 
Wzrost poziomu wody jest przewidywany w centralnej  

i południowej Europie oraz w centralnej Azji wpływając na 
około 16 do 44 milionów ludności przed 2080 rokiem. Jakość 
przybrzeżnej wody jest także zagrożona, co stawia w niebez-
pieczeństwie zakażenia osoby kąpiące się oraz osoby jedzą-
ce owoce morza. Może to pogorszyć dostęp do czystej wody  

i urządzeń sanitarnych, co jest nierówne w Europie. W centralnej 
Azji, całkowity dostęp do zapasów wody wynosi, około 70%, 
ale tylko 25% przeznaczone jest dla wiejskiej ludności. Czynnik 
ten przekłada się na zgony 13 500 dzieci rocznie spowodowane 
biegunką. Nawet w krajach, w których dostęp do wody jest wy-
starczający, dostarczana woda nie spełnia standardów Świato-
wej Organizacji Zdrowia. 

Zanieczyszczenie powietrza 
Zmiana klimatu może wpłynąć na koncentrowanie się  

i rozkład substancji zanieczyszczających powietrze. Szkodliwe 
zdrowotnie efekty fal ciepła są silniejsze, kiedy zanieczyszczenie 
powietrza jest wysokie. Ozon i pyły zawieszone są substancjami 
zanieczyszczającymi powietrze niezmiernie istotnymi w kwestii 
zdrowia. Wysokie poziomy wytworzonych przez człowieka py-
łów zawieszonych w Europie skracają przeciętną długość życia 
każdego mieszkańca o ponad 8 miesięcy. Przyszłe zmiany mogą 
zwiększyć rejonowe skażenie ozonem (ozone pollution) w wy-
niku wyższych temperatur i słabszej cyrkulacji atmosferycznej.

Narażone grupy 
Zmiany klimatu mogą oddziaływać na każdego, ale nie na 

wszystkich w ten sam sposób. Geografia, gotowość systemów 
zdrowotnych, status zdrowotny, wiek, klasa społeczna i systemy 
wspomagające będą stanowić o tej różnicy. 

Populacje różnią się podatnością. Dzieci są najbardziej 
podatne na efekty zmian klimatu. Upały wpływają głównie na 
starsze osoby: występowanie chorób przewlekłych oraz zażywa-
ne leki mogą obniżyć ich zdolność do radzenia sobie z wyso-
ką temperaturą powietrza. Pracownicy wielu sektorów także są 
zagrożeni: pracownicy służb ratowniczych i robotnicy fizyczni 
w środowisku zewnętrznym są szczególnie podatni na ekstre-
malne zjawiska pogodowe. Geograficznie, populacje, które są 
najbardziej narażone to ludzie biedni z obszarów wiejskich oraz 
ci mieszkający w dużych miastach, na terenach górzystych i ob-
szarach zagrożonych podniesieniem się poziomu wód. 

Zmiana klimatu będzie miała także szkodliwy wpływ na 
rozwój gospodarczy. Już ponad 60 milionów osób żyje w cał-
kowitej biedzie w Europie Wschodniej. Zmiana klimatu może 
znacząco pogorszyć nierówności zdrowotne wewnątrz krajów 
oraz wpływać na biedniejsze grupy.
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stawiano nieco gałęzi, przystrojone wień-
cami, wstążkami i innymi ozdobami.

W Polsce południowo-wschodniej 
maj dekorowano wysoko zawieszonym 
kołem, z którego zwisały różnobarwne 
wstążki. Maje ofiarowywane były przez 
młodzież męską jednej dziewczynie cie-
szącej się najlepszą opinią lub wybranym 
przez chłopaków dziewczynom, co często 
doprowadzało do bójek pomiędzy zalot-
nikami tej samej panny.

W miastach występował maj w for-
mie uproszczonej, jako element zabawy 
młodzieży miejskiej, głównie rzemieśl-
niczej. Zabawa polegała na tym, że na 
gładki słup (często dodatkowo posmaro-
wany mydłem), na wierzchołku którego 
umieszczane były atrakcyjne przedmioty, 
wspinali się chłopcy. Nagrodę zdobywał 
ten, który wdrapał się na szczyt owego 
słupa.

Majówki
Całodzienne wyprawy za miasto  

z koszami wypełnionymi smakołykami to 
także majówki. W Warszawie wyjeżdżano 
na Bielany, statkiem do Młocin, bawiono 
się w Krakowie, we Lwowie itd. Oskar 
Kolberg nazywany ojcem etnografii pol-
skiej tak opisuje majówkę: „ W lesie pod 
Krakowem rozgaszcza się tysiące osób, 
mnóstwo pojazdów, niezliczone huśtaw-
ki bujające się w powietrzu, piękne grona 
przy wspólnej zabawie, kółka przyjaciół 
pod jednym drzewem i przy jednym ko-
szu (…)”.

Zielone Świątki, 
Tatarakowe Święto

Zielone Świątki w kościele katoli-

WARTO  WIEDZIEĆ

Tradycje, zwyczaje, obrzędy
Majówka, Maj

„Maj” to nazwa obrzędu rozpo-
wszechnionego kiedyś w całej prawie 
Europie. Polegał na ustawieniu w cen-
trum wsi drzewka bogato przystrojonego 
kwiatami i wstążkami. W Polsce znany 
był pod nazwą „maika”, „gaika”, „nowe-
go latka”. O ile gdzie indziej symbolizo-
wał wiosnę i rozwijającą się roślinność,  
o tyle majówka ma zupełnie inne znacze-
nie.

„Majówkę” - smukłą jodełkę, 
oczyszczoną z gałązek tak, że zostaje 
tylko sam wierzchołek, ustawiał chłopiec 
przed domem dziewczyny, która mu się 
podobała. Działo się to w ostatnią noc 
kwietnia, z pierwszej soboty maja na 
niedzielę lub z soboty na niedzielę Zielo-
nych Świątek.

W wielu przypadkach postawienie 
majówki było jednoznaczne z oświadczy-
nami, wszędzie zaś było wyróżnieniem 
dla dziewczyny, która rewanżowała się 
„majówkarzowi” wódką.

Odmianą majówek w okolicach 
Jasła, Krosna, Sanoka, Zarszyna i Brzo-
zowa były ustawiane przed drzwiami do-
mów „bramy” przybrane zielenią.

Majówki i bramy mają wiele ana-
logii do zwyczajów występujących w in-
nych krajach.

Podczas, gdy lubianym dziew-
czętom stawiano majówki i bramy tym, 
które nie cieszyły się sympatią, chłopcy 
sporządzali „dziada” ze słomy, podob-
nie jak na św. Szczepana i ustawiali go 
na widocznym miejscu. Dziewczyna, aby 
nie być narażona na kpiny, starała się go 
usunąć jak najwcześniej.

Maj
Był to kolejny zwyczaj, polegający 

na stawianiu na wiosnę, na wiejskich pla-
cach albo w poszczególnych gospodar-
stwach wysokich słupów drewnianych 
przybranych zielenią.

Zwyczaj stawiania tego typu ma-
jów, majek, majówek, wich, czyli wiech 
na Zielone Święta lub w nocy z 30 kwiet-
nia na 1 maja, czy też 8 maja w dzień 
św. Stanisława występował powszechnie  
w zachodniej i południowej części kraju. 
Znany był też w Wielkopolsce, na Śląsku, 
w południowej Małopolsce, a nawet na 
Kaszubach.

Maj stanowiło okorowane wysokie 
drzewo iglaste, na którego czubku pozo-

ckim obchodzone są na pamiątkę zesłania 
Ducha Świętego na apostołów. Obcho-
dzone są na przełomie maja i czerwca, 
zawsze 50 dni po Wielkanocy.

Niegdyś święta te trwały aż trzy 
dni, dopiero później  skrócono czas ich 
trwania do jednego dnia. Obchodzono je 
dawniej bardzo hucznie, niemal jak za-
pusty. Ze źródeł średniowiecznych wia-
domo, że odbywały się wtedy wesołe za-
bawy z muzyką i tańcami, które zostały 
zakazane krakowską ustawą synodalną  
w XV wieku.

Święta te były naprawdę „zielone”. 
Mieszkania, domy i budynki gospodarcze 
dekorowano zielenią. Najczęściej w tym 
celu używano gałązek brzozy i lipy oraz 
tataraku, czasami również paproci.

Aromatyczne trawiaste liście ta-
taraku cięto na drobne paski i rozrzuca-
no po izbach. W całym domu unosił się 
wtedy specyficzny, bardzo przyjemny 
zapach.  Opowiadano, że robi się tak na 
pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy 
(podobnie jak w Niedzielę Palmową), bo 
liście tataraku przypominają liście palmo-
we. Inni twierdzili, że zapach odstrasza 
zarazę, albo po prostu, że w ten sposób 
witają wiosnę.

Obsiane pola obchodzono w pro-
cesji z obrazami świętych i chorągwiami, 
śpiewając nabożne pieśni. 

W wielu miejscowościach  dawne-
go województwa rzeszowskiego chłopcy 
obiegali pola z zapalonymi pochodniami 
pokrzykując „Uciekaj kąkolu, bo cię będę 
smolił”, czy „Świeć się świeć – uciekaj 
śnieć!”. Był to typowy zabieg magiczny, 
mający uchronić zboże od śnieci i kąkolu. 
Święcono także pola wodą, którą kapła-
ni poświęcali w sobotę przed Zielonymi 
Świątkami, celem zapewnienia urodzaju, 
lub wlewano ją do studzien, aby woda  
w nich była dobra i zdrowa.

Zielone Świątki były także świętem 
pasterskim. W dniu tym przystrajano rogi 
krów kwiatami i zielonymi wiankami, ro-
bionymi z gałązek dębu, żeby krowy mia-
ły mocne rogi i nie strącały ich sobie przy 
bodzeniu. Dawano krowom do wypicia 
zielone wywary, okadzano bydło dymem 
ze  spalonych święconych ziół, a po bo-
kach i grzbietach zwierząt taczano jaja. 
Obrzędowym zwyczajem było pieczenie 
w ognisku jaj oblepionych gliną i spoży-
wanie ich na pastwiskach przez wiejskich 
pastuchów. W dniu tym bawili się oni we-
soło, tańczyli, ucztowali i pili.

Pobożni ludzie zbierali się  przy ka-
pliczkach i krzyżach przydrożnych – jak 
pisał Zygmunt Gloger w „Encyklopedii 
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staropolskiej” „…w wieczory wiosenne na śpiewanie pieśni 
nabożnych, zwłaszcza w dni niedzielne od Wielkiej Nocy do 
Zielonych Świątek.”

Boże Ciało
Jedenaście dni po Zielonych Świątkach obchodzono Boże 

Ciało. W dniu tym święcono w kościołach wianuszki z ziół pol-
nych i ogrodowych. Najczęściej używano do tego celu rozchod-

nika, macierzanki, mięty pieprzowej, koniczyny i lubczyku.  
W niektórych miejscowościach należało upleść tyle wianków, 
ile było dzieci w rodzinie. Wierzono, że przynoszą one szczęście 
i mają magiczną moc. Przechowywano je przez cały rok, zawie-

WARTO  WIEDZIEĆ/SPORT

26 kwietnia br. we Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Pol-
ski seniorów, w których wzięli udział zawodnicy Brzozowskiego 
Klubu Sportowego Ju-Jitsu w składzie: Paweł Michalski i Łukasz 
Sieńczak.

 W zawodach wzięło udział 21 klubów, zwycięzca oprócz 
zdobycia tytułu Mistrza Polski otrzyma możliwość wyjazdu na 
Puchar Europy, który odbędzie się już 8-10 maja w Belgii. Paweł  
i Łukasz wystartowali jak zwykle w konkurencji, Duo-System, któ-
ra była na tych zawodach dość licznie obsadzona. Po stoczonych 
walkach eliminacyjnych i półfinałowych zakwalifikowali się do 
walki o złoty medal. Na przeszkodzie do zdobycia upragnionego 
złota stanęła para z Sosnowca, która jednak nie powstrzymała ich 
przed zdobyciem tytułu Mistrza Polski na rok 2008. Gościem ho-
norowym tych zawodów był Wiceminister Sportu, który podziwiał 
zmagania walczących zawodników. Podczas dekoracji wszystkich 
finalistów zostali również uhonorowani złotym medalem wszyscy 
trenerzy, których zawodnicy zdobyli tytuł Mistrza Polski. Było 
to bardzo miłe ze strony organizatora tych zawodów (AZS-AWF 
Wrocław) docenienie nie tylko zawodników za bardzo wysokie 
umiejętności, ale i trenerów, którzy się „poświęcają” w przygoto-
waniu zawodników.

Udział zawodników BKSJJ w Mistrzostwach był wysoce 
udany. Zdobycie pierwszego miejsca pozwoliło naszym zawod-
nikom zakwalifikować się do kadry narodowej wyjeżdżającej już  
w maju na Puchar Europy do Belgii. Mam nadzieję, że wyniki 
osiągnięte przez naszych zachęcą również innych nie tylko do 
udziału w zawodach, ale również do współpracy z klubem.

Udział w zawodach nie byłby możliwy bez wsparcia naszych 
sponsorów, którym Zarząd Brzozowskiego Klubu Sportowego Ju-
Jitsu  gorąco dziękuje. Zainteresowanych zapraszamy serdecznie 
na naszą stronę internetową: www.jujitsu.brzozow.pl

Andrzej Kędra Prezes BKSJJ

Złoty medal dla zawodników BKSJJ 
na Mistrzostwach Polski seniorów

Rodzinna fotografia po udanym starcie w mistrzostwach Polski

Łukasz i Paweł podczas demonstrowania swoich umiejętności 
w walce o złoty medal

Halina Kościńska

szano u drzwi wejściowych lub pod dachem, a także w oborach  
i stodołach. Używano ich podczas burzy i w chorobach. Robiono 
z nich okłady oraz wywary, które pomagać miały na wszystkie 
choroby. 

Macierzanką i kwiatami rzucanymi przez dziewczynki  
w czasie uroczystych procesji ulicami miast i wsi kadzono zęby, 
aby nie bolały, a różą i rozchodnikiem okadzano chorych na 
różę.

Poświęcony wianek wiszący nad drzwiami, chronić miał 
dom przed piorunami. Przez całą oktawę Bożego Ciała obowią-
zywał zakaz prania kijankami, gdyż mogło to sprowadzić na wieś 
burzę. Gałęzie zebrane z czterech ołtarzy, szczególnie brzozowe 
wtykano w zagony kapusty i ziemniaków, aby uchronić je przed 
robakami.

Boże Ciało to 761 lat tradycji. Po uroczystej Mszy świętej 
tłumy ludzi idących z procesją za Najświętszym Sakramentem 
przystają przy czterech ołtarzach, ustawionych na drodze po-
chodu, gdzie odśpiewane zostają fragmenty z każdej ewangelii, 
związane tematycznie z  Eucharystią. Śpiew jest wyznaniem wia-
ry, że pod postacią chleba jest wśród nas ten sam Jezus Chrystus,  
o którym opowiada Pismo Święte. Wierni szczególnie wspomi-
nają ostatnią wieczerzę i przeistoczenie chleba i wina w Ciało 
i Krew Jezusa Chrystusa. Uroczystym momentem kończącym 
procesję jest hymn „Te Deum laudamus” („Ciebie Boga wysła-
wiamy”) i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
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Złoty medal dla zawodników BKSJJ 
na Mistrzostwach Polski seniorów

SPORT

Na brzozowskiej strzelnicy odbył się finał ogólnopol-
skich Zawodów Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety 2008”. 
Była to już 47. edycja imprezy organizowanej przez Kuratoria 
Oświaty i Wojewódzkie Sztaby Wojskowe pod patronatem Mi-
nistra Obrony Narodowej i Ministra Edukacji Narodowej.

Zawody zostały zreali-
zowane w czterech etapach: 
szkolnym, międzyszkolnym, 
wojewódzkim i centralnym. Fi-
nał centralny odbył się w dniach 
14-16 maja br. W zawodach 
wszystkich szczebli uczestniczy-
ły 3-osobowe zespoły ze szkół 
gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych, oddzielnie dziewczę-
ta i chłopcy. Finał centralny 
zawodów zorganizowali: Pod-
karpackie Kuratorium Oświaty 
i Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie przy wsparciu  
oraz pomocy Biura Spraw Obronnych MEN oraz Oddziału Kul-
tury i Oświaty Departamentu Wychowania i Promocji Obron-
ności MON. 

W turnieju wystartowało piętnaście drużyn dziewcząt  
i szesnaście drużyn chłopców z całej Polski. Zawodnicy oddali 
60 strzałów ocenianych, a suma punktów decydowała o miej-
scu indywidualnym. Suma punktów uzyskanych przez trzech 
członków drużyny decydowała o miejscu drużyny.

W konkurencji drużynowej dziewcząt pierwsze miejsce 
wywalczyła drużyna z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mi-
chała Kaleckiego w Bielsko-Białej (woj. śląskie) z wynikiem 
1709 pkt. Drugie miejsce zdobyła drużyna z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych Nr 2 w Siedlcach (woj. mazowieckie) osią-
gając 1700 pkt. Na trzecim miejscu uplasowały się dziewczęta 
z II Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku (woj. pomorskie 
- 1689 pkt.), zaś na czwartym z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie (woj. podkarpackie 
- 1669 pkt.). 

Wśród chłopców najlepsza okazała się drużyna z Zespołu 
Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocław-
ku (woj. kujawsko-pomorskie) z wynikiem 1704 pkt. Drugie 

Zawody Strzeleckie o Srebrne Muszkiety
miejsce wywalczyła drużyna z Zespołu Szkół Agrotechnicz-
nych i Ogólnokształcących im. J. Piłsudskiego w Żywcu (woj. 
śląskie), zdobywając 1693 pkt. Na trzecim i czwartym miejscu 
uplasowały się kolejno:  IV Liceum Ogólnokształcące im. C.K. 
Norwida w Białymstoku (woj. podlaskie – 1683 pkt.) i Zespół 
Szkół Technicznych w Słubicach (woj. lubuskie – 1678 pkt.). 
Drużyna z województwa podkarpackiego zajęła 11 lokatę.

W indywidualnej rywalizacji dziewcząt zwyciężyła na-
sza reprezentantka  Lidia Prugar z Trześniowa, która uzyskała 
581 pkt. - Nie spodziewałam się zwycięstwa – mówi Lidia Pru-
gar. – Tym bardziej, że przed samą konkurencją nieco się de-
nerwowałam. Rywalizacja jak na każdych zawodach była duża,  
w końcu były to zawody ogólnopolskie. Mam poczucie, że zro-
biłam wszystko, co miałam do zrobienia i jestem z siebie zado-
wolona. Cieszy mnie również to, że mogłam na tak poważnych 
zawodach reprezentować moją szkołę. Razem z dziewczynami 
cieszymy się z 4. miejsca. Moja pasja do strzelania zaczęła się 
już dawno. Sama nie wiem co mnie do tego pociągło. Ale gdy 
zaczęłam już trenować to chciałam więcej i więcej - opowiada 

laureatka. Drugie miejsce zaję-
ła Dagmara Markiel (576 pkt.), 
zaś trzecie Bożena Jachnik (574 
pkt.), obie z woj. śląskiego.

W konkurencji indywidu-
alnej chłopców pierwsze miejsce 
wywalczył Paweł Pietruk, uzy-
skując 579 pkt (woj. podlaskie). 
Drugie miejsce zajął Andrzej 
Pawłowski z woj. kujawsko-po-
morskiego (576 pkt.), a trzecie 
Przemysław Zontek z woj. ślą-
skiego (575 pkt.).

Uroczyste podsumowanie zawodów odbyło się 16 maja 
br. w Czudcu. W imieniu Starosty Brzozowskiego wziął w nim 
udział Naczelnik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej Staro-
stwa Powiatowego w Brzozowie Stanisław Pilszak. Wręczył on 
ufundowane przez Starostę puchary i dyplomy dla najlepszych 
strzelców: Lidii Prugar i Pawła Pietruka. Główną nagrodą finału 
centralnego w klasyfikacji zespołowej były srebrne muszkiety.

Zawody zostały rozegrane  
w konkurencji dziewcząt...

... i chłopców

W imieniu Starosty Brzozowskiego puchar  
dla najlepszego strzelca - Lidii Prugar wręczył Stanisław Pilszak

Anna Rzepka
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Ju-jitsu jest sportem, którego popularność wciąż rośnie. 
Dyscyplina ta na terenie powiatu brzozowskiego zyskała popu-
larność dzięki sukcesom zawodników Brzozowskiego Klubu 
Sportowego Ju-Jitsu, założonego i prowadzonego przez Andrze-
ja Kędrę. Do ostatnich osiągnięć należy Mistrzostwo Polski du-
etu: Paweł Michalski i Łukasz Sieńczak w kategorii duo-system 
(więcej na ten temat na str. 30). 

BKSJJ może się jednak pochwalić nowymi talentami: 
Adamem Czubą, Przemysławem Czoporem i Jarosławem Bą-
kiem, którzy na Mistrzostwach Polski juniorów wywalczyli  
2 brązowe medale. - Jestem bardzo zadowolony z występów mo-
ich zawodników, ponieważ był to ich debiut w tak prestiżowych 
zawodach – podkreśla trener A. Kędra. - Za osiągnięty wynik 
jestem im bardzo wdzięczny, bo wiem ile ich to kosztowało pracy  
i wyrzeczeń na poczet ju-jitsu – dodaje założyciel BKSJJ. Me-
dale są odzwierciedleniem pracy i zapału zawodników, ale rów-
nież zaangażowania trenera.

Osiągnięte wyniki są niewątpliwie wysokie, a sam sport 
nie należy do łatwych. Zawodnicy ju-jitsu poddają się sile ata-
kującego, odwracają ją i wracają z kontratakiem. Kładziony jest 
również duży nacisk na trening psychiki i dlatego ju-jitsu wyko-
rzystuje raczej zręczność niż moc i brutalną siłę. Ta sztuka walki 
jest dostępna dla wszystkich bez względu na wiek, płeć czy bu-
dowę ciała. Celem ju-jitsu jest natychmiastowe obezwładnienie 
napastnika, jak najmniejszym wysiłkiem, wykorzystując jego 
siłę, zgodnie z zasadą „ustąp, aby zwyciężyć”.

Adam Czuba (I LO  
w Brzozowie) startuje w kon-
kurencji fighting, w kat. +81 kg. 
Treningi rozpoczął 2 lata temu  
i była to jego pierwsza stycz-
ność z tym sportem. Ćwiczy 4 
razy w tygodniu, a każdy tre-
ning daje mu wiele satysfakcji. 
– Ju-jitsu jest bardzo złożoną 
sztuką walki – tłumaczy Adam. 
– Wciąż trzeba doskonalić swo-
je umiejętności. Ten sport wiele 
od nas wymaga, lecz odpłaca 
się sukcesami na zawodach – 
dodaje z uśmiechem zawodnik. 

Konkurencję fighting wybrał, 
gdyż uważa, że ma do niej potrzebne predyspozycje. Z kwiet-
niowego sukcesu jest zadowolony – Bardzo się cieszę z mojego 
wyniku. III miejsce na Mistrzostwach Polski, jak dla debiutanta, 
to wysoka lokata – podkreśla Adam.

Duet Przemysław Czopor (Gimnzajum w Brzozowie) 
i Jarosław Bąk (Gimnazjum w Przysietnicy) startuje w domi-
nującej konkurencji BKSJJ – duo-systemie. Z ju-jitsu Przemek 
związany jest od trzech, a Jarek od dwóch lat. Tą formą walki 
Przemka zarazili starsi koledzy, którzy w duo-systemie odnoszą 
pasmo sukcesów w kraju i za granicą. Przemek i Jarek trenują  
3 razy w tygodniu. – W czasie treningów podnosimy naszą 
sprawność fizyczną i kształtujemy charakter. Osobiście spra-
wiają mi one przyjemność i pozwalają się realizować w sporcie 
– twierdzi Przemek. – Od swoich zawodników ju-jitsu wymaga 
systematyczności i dyscypliny – charakteryzuje ten sport Jarek. 

Zapytani o wrażenia z mistrzostw zgodnie odpowiadają, że czują 
lekki niedosyt. – Drugie miejsce znajdowało się w zasięgu ręki 
– wspomina Przemek. – W tym roku nie udało się nam zdobyć 
srebra, lecz jestem dumny z brązowego medalu – podsumowuje 
zawodnik.

Trener Andrzej Kędra twierdzi, iż postępy medalowej trój-
ki są bardzo widoczne, a systematyczna praca na treningach owo-
cuje podczas rywalizacji z innymi zawodnikami z całej Polski. 
I choć z wyników podopiecz-
nych jest bardzo zadowolony 
to już sięga myślą w przyszłość 
i planuje kolejne imprezy.  
- W chwili obecnej pracuję nad 
przygotowaniem najstarszych 
zawodników (seniorów) Łuka-
sza i Pawła do wyjazdu na Pu-
char Europy, który odbędzie 
się już w najbliższym czasie 
w Belgii. Para BKSJJ po suk-
cesie na mistrzostwach Polski 
zakwalifikowała się do kadry 
narodowej na rok 2008, więc 
celem głównym będzie wy-
jazd na Mistrzostwa Świata, 
które odbędą się już w listopadzie w Szwecji (Malmo) – wyjawia  
A. Kędra.

Ma też plany związane z młodymi talentami ju-jitsu.  
- Z moimi najmłodszymi zawodnikami już pracuję nad przygo-
towaniem ich do wrześniowych zawodów (Puchar Polski), gdzie 
mam nadzieję, że znowu powalczą o miejsca na podium – pla-
nuje prezes BKSJJ. Podkreśla też rolę sponsorów w całej dzia-
łalności klubu - Bardzo dziękuję wszystkim naszym sponsorom, 
bez których wyniki osiągane przez naszych zawodników byłyby 
niemożliwe i zapraszam na klubową stronę internetową: www.
jujitsu.brzozow.pl. Zapytany o sposób, w jaki wyszukuje nowe 
talenty odpowiada: - Jest to moja tajemnica, po prostu mam 
szczęście do znajdowania talentów sportowych.

Zatem nie pozostaje nic innego jak życzyć szeregu kolej-
nych sukcesów.

Młode talenty ju-jitsu

Założyciel i prezes BKSJJ Andrzej Kędra

Adam Czuba

Jarosław BąkPrzemysław Czopor

Anna Rzepka
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HOROSKOP

ROZRYWKA

1) cisza, bezwietrzna pogoda na morzu, 5) pierwiastek 
chem. gaz, symbol N, 7) imię żeńskie, 9) pastwa, ofiara, 
10) rzeka we Francji, Luksemburgu i Niemczech, lewy do-
pływ Renu, 12) dawniej pogardliwie: mieszczanin, miesz-
czuch, 13) wzmocniony brzeg żagla; lika, lejk, 14) kasacja, 
likwidacja, rozwiązanie, skasowanie, zniesienie.

KRZYŻÓWKA POZIOMO

PIONOWO

1) niewielki strumień; rzeczka, mała strużka lejącej się 
cieczy, 2) pląs, taniec, 3) imię Cywińskiej, 4) poetycko: 
lotem błyskawicy, strzały, lotem ptaka, sokoła, orła itp. 
- bardzo szybko momentalnie, 6) sproszkowany tytoń, 
używany dawniej jako środek pobudzający do kichania, 
8) ważne wydarzenie stanowiące o przełomie w jakiejś 
dziedzinie, w czyimś życiu itp., będące punktem zwrot-
nym, 11) pierwiastek chem. z grupy potasowców, miękki, 
srebrzystobiały, lekki metal, symbol Li.

Litery z pół ponumerowanych od 1 do 14 utworzą rozwiązanie

BARAN (21 III – 20 IV)
Jeżeli praca, którą wykonujesz, wymaga wysiłku intelektualnego, 
rozpocznie się dla Ciebie bardzo korzystny okres. Będziesz bowiem 
pełen pomysłów i inwencji. Do głowy przyjdą Ci nowatorskie roz-

wiązania. Wykorzystaj sprzyjające dni i postaraj się jak najlepiej wywiązać  
z powierzonych Ci zadań.

BYK (21 IV – 21 V)
Zwykle upierasz się przy swoim zdaniu w obawie, że jakiekolwiek 
ustępstwo będzie oznaką słabości. A tymczasem jeśli okażesz chęć 
pójścia na kompromis, zyskasz miano osoby otwartej na cudze suge-

stie i chętnej do współpracy.
BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
W pracy nie zdarzy się w ciągu najbliższych dwóch tygodni nic, co 
zakłóciłoby Twój wewnętrzny spokój. Zapanuje przyjazna atmosfera, 
która będzie sprzyjać efektywnej pracy. Nie musisz obawiać się rów-

nież zaległości. Wszystkie obowiązki należące do Ciebie wykonasz rzetelnie  
i na czas.

RAK (22 VI – 23 VII)
Masz szansę przeżyć wspaniałą przygodę, która pozwoli Ci zebrać 
pewne doświadczenia. Podczas tej przygody możesz czuć się trochę 
zestresowany, ale poziom stresu zależy tylko i wyłącznie od Twojego 

podejścia do całej sprawy. Zwróć uwagę na relację z bliskimi Ci osobami.
LEW (24 VII – 23 VIII) 
Poczujesz teraz przypływ energii i twórczych pomysłów. Nareszcie 
uwierzysz w siebie i w swoje możliwości. Nie będziesz miał opo-
rów, aby przedstawić innym swoje koncepcje. Okaże się także, że 

posiadasz niezwykłą zdolność koncentracji. Pozwoli Ci ona efektywnie dzia-
łać i podejmować trafne decyzje. 

PANNA (24 VIII – 23 IX) 
Żyjesz marzeniami. Miałeś ostatnio za dużo wydarzeń, wydatków  
i teraz chcesz pożyć spokojniej, dostatniej, bez biegania. Na hory-
zoncie widać poprawę sytuacji materialnej, może nawet wygraną. 

Otworzą się przed Tobą duże możliwości. Jeśli chcesz wystartować z jakimś 
samodzielnym przedsięwzięciem, nie powinieneś wahać się ani chwili. 

WAGA (24 IX – 23 X)
Życie szykuje Ci nowe możliwości, dzięki którym, jeśli z nich sko-
rzystasz, będziesz mieć okazję do świętowania. Jednak najpierw trze-
ba będzie podjąć trudną decyzję. Warto przeanalizować wszelkie za  

i przeciw, posłuchać głosu intuicji – ona pomoże Ci dokonać wyboru. Czeka 
Cię ważna informacja. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
Wykorzystaj wiedzę i umiejętności, jakie już posiadasz. Nie zagłę-
biaj się w przeszłość, bo to co już było nie powróci nigdy w takiej 
samej formie. Czasem trzeba zająć się samym sobą, wtedy łatwiej 

będzie wspierać tych, którzy tego potrzebują i chcą. Jesteś gotów stawić czoła 
pewnym decyzjom, które będą miały niebagatelny wpływ na Twoje życie.

STRZELEC (23 XI – 22 XII) 
Dbaj o sympatyczną atmosferę w pracy, bądź wyrozumiały i staraj 
się łagodzić konflikty. Jeśli przyjdzie Ci się zmierzyć z jakimś prob-
lemem lub staniesz się rozjemcą w sporze, szukaj kompromisowego 

rozwiązania, które zadowoli wszystkich.
KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I) 
Wszelkie sprawy dotyczące Ciebie leżą w Twoich rękach. Od Cie-
bie zależy, jak będzie wyglądał kolejny dzień. Możesz pozwolić 
wydarzeniom, by toczyły się swoim własnym rytmem. Wszystko 

dzieje się dokładnie tak jak powinno i zmierza w najodpowiedniejszym dla 
Ciebie kierunku.

WODNIK (21 I – 19 II)
Nadszedł  odpowiedni czas, by pomyśleć o podniesieniu zawodowych 
kwalifikacji. Zdobyta wiedza może Ci się przydać szybciej, niż my-
ślisz. Załatw wszelkie zaległe sprawy, za które jesteś odpowiedzialny  

w firmie. Postaraj się jak najszybciej uporać z zaległościami.
RYBY (20 II – 20 III) 
W pracy zapanuje niemal rodzinna, bardzo sympatyczna atmo-
sfera, co pozytywnie wpłynie na wyniki pracy. Poczujesz, że je-

steś członkiem zgranego zespołu, w którym nie ma miejsca na pomówienia  
i niezdrową rywalizację. Masz szansę zrealizować swoje marzenie dotyczące 
bliskiej Ci osoby.



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

REKLAMA
 

13, 14, 15,  ROZMOWY  NOCĄ
16, 17         prod. POL., od lat 15                   godz.18:00
                   Komedia romantyczna            Czas: 96 min.

20, 21, 22,  HORTON  SŁYSZY KTOSIA! 
23, 24,       prod. USA od lat B/O           godz. 18:00      
         Animowany,                                       Czas: 88 min. 
 
                            
27, 28, 29   OPOWIEŚCI Z NARNII: Książę Kaspian
30-01.VII  prod. USA od lat 12                  godz. 18:00
                  Przygodowy, familijny,                         Czas: 140 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” - CZERWIEC 2008
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