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Dziewczęta z łotewskiego zespołu „Uguntina”

„Dzieci Gór i Dolin” w Niebocku

Jedna z tanecznych figur w wykonaniu zespołu „Serpanok” z Ukrainy

„Kalina” z Niebocka
Zespół „Serpanok” z Ukrainy

„Mała Kalina” z Niebocka Zespół „Kodreny” z Mołdawii „Serpanok” z Ukrainy

Pamiątkowa fotografia z zespołem „Uguntina” z Łotwy
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POWIAT  BRZOZOWSKI

58 osób oddało krew w ramach akcji  
przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe  
w Brzozowie. Potrzebujących wsparli pracowni-
cy Starostwa, Weterynarii, Sanepidu, Straży Po-
żarnej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz ucznio-
wie z brzozowskich szkół ponadgimnazjalnych: 
I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół 
Ekonomicznych. Akcja przeprowadzona została  
w dwóch etapach.

- Brzozów, pod względem frekwencji,  wy-
padł całkiem dobrze na tle innych miejscowości, 
do których jeździmy pobierać krew – powiedzia-
ła Zenobia Lewanowicz z Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rze-
szowie. – Szpital w Brzozowie, ze względu na 
swoją specyfikę, jest jednym z naszych najwięk-
szych odbiorców krwi. Tym bardziej więc cieszy 
uczestnictwo w akcji pracowników brzozowskich 
instytucji oraz uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych – dodała Zenobia Lewanowicz. Chętnych 
do oddania krwi było o wiele więcej, bo ponad 
100. Niestety duża część, ze względów zdrowot-
nych, nie mogła dostąpić zaszczytu dawcy. – Ta-
kie są wymogi. Każdy dawca musi być całkowi-
cie zdrowy. Najmniejsza nawet infekcja wyklucza 
możliwość oddania krwi – podkreśliła Lewano-
wicz. Ponadto dawca powinien być wypoczęty, 
wyspany i po śniadaniu. To ważne, wszak od-
danie 450 mililitrów krwi obniża poziom cukru. 
Organizm musi być zatem odpowiednio silny, 
aby poradził sobie z takim spadkiem. 

- Pomogliśmy z potrzeby serca. Popieramy takie akcje i w przyszłości 
będziemy ponownie oddawać krew. Nigdy nie wiadomo co kogo w życiu spotka. 
Każdemu z nas krew może być  w każdej chwili potrzebna – podkreślił Zygmunt 
Błaż, Starosta Brzozowski.

Z roku na rok rośnie świadomość społeczna dotycząca konieczno-
ści oddawania krwi. W roku 2008, w Regionalnym Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, pobrano o 10 procent więcej krwi niż  
w roku poprzednim. Instytucję wspierają między innymi szkoły, biorące udział 
w akcji „Świadectwo Dojrzałości Społecznej”. Udział w niej biorą również 
placówki brzozowskie. – Dzięki temu pozyskujemy młodych dawców. Dla nie-
których to jednorazowy udział, a inni zostają z nami na dłużej – stwierdziła  
Z. Lewanowicz. 

W Polsce każdego roku wykonuje się nawet 2 miliony transfuzji krwi, 
co 15 sekund w polskich szpitalach potrzebna jest krew. Rocznie 600 tysięcy 
osób oddaje krew.

Pracownicy i uczniowie oddawali krew
Pomagali potrzebującym

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzozowie podczas oddawania krwi

Sebastian Czech

XXXII Sesja Rady Powiatu Brzozowskiego
Tematem wiodącym XXXII sesji Rady Powiatu Brzozowskiego 

była informacja dotycząca stanu dróg powiatowych. Sesja odbyła się  
26 czerwca br. 

Uczestniczyli w niej radni Rady Powiatu oraz kie-
rownicy jednostek powiatowych, przedstawiciele służb, 
straży i inspekcji, a także naczelnicy wydziałów Staro-
stwa Powiatowego w Brzozowie. W trakcie sesji radni 
podjęli uchwały w następujących sprawach:
- przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Spo-

łecznych w Powiecie Brzozowskim na lata 2009-
2015,

- wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do porozumie-
nia o przystąpieniu powiatu brzozowskiego do realiza-
cji projektu „Podkarpacki System Informacji Medycz-
nej (PSIM)”,

- przekazania skargi Pana Józefa Szuby,
- uchwalenia statutu Zarządu Dróg Powiatowych  

w Brzozowie,
- zmian w budżecie powiatu brzozowskiego.

Sesję zakończyły interpelacje i zapytania radnych 
oraz wolne wnioski.

Radni podczas głosowania Magdalena Pilawska
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POWIAT BRZOZOWSKI  

16 czerwca br. odbyło się 
okolicznościowe spotkanie, pod-
czas którego Starosta Brzozowski 
nagrodził najlepszych uczniów 
powiatu brzozowskiego. Wśród 
wyróżnionych znaleźli się przed-
stawiciele wszystkich gmin z te-
renu powiatu, a także uczniowie 
i uczennice ze szkół, dla których 
organem prowadzącym jest po-
wiat brzozowski. Nagrodzeni  
w roku szkolnym 2008/2009 byli 
laureatami olimpiad i konkursów, 
oraz brali czynny udział w życiu 
społecznym swoich szkół.

W trakcie spotkania,  
w obecności Sekretarz Powia-
tu Brzozowskiego Ewy Tabisz, 
Naczelnika Wydziału Oświaty 
i Polityki Społecznej Staro-
stwa Powiatowego w Brzozo-
wie Stanisława Pilszaka, Wój-
ta Gminy Nozdrzec Antoniego 
Gromali, Wójta Gminy Doma-
radz Jana Pilcha, a także dyrek-
torów szkół i wychowawców, 
Starosta Brzozowski Zygmunt 
Błaż wręczył najzdolniejszym 
uczniom listy gratulacyjne  
i wartościowe albumy. Wyra-
żając radość z faktu, że mimo młodego 
wieku nagrodzeni uczniowie mogą po-
chwalić się wieloma sukcesami Starosta 
Z. Błaż powiedział: „Chlubą dla szkoły 
i środowiska jest mieć ucznia pełnego 
twórczego niepokoju, poszukującego 
ciekawego świata, którego nauczyciel 
umiejętnie poprowadzi w świat nauki  
i wiedzy, nagrodzi wyniki, pozwoli od-
czuć satysfakcję z sukcesów. Tym bardziej 

jest mi miło, że takich właśnie uczniów  
w powiecie brzozowskim posiada-
my. Serdecznie dziękuję za codzienny 
trud, za wysokie osiągnięcia w nauce, 
wiarę w radość uczenia się, potrzebę  
przeżywania i doświadczania. Jeszcze raz 
gratuluję znalezienia się w gronie najlep-
szych uczniów powiatu brzozowskiego, 
życzę dalszych sukcesów i wspaniałych 
osiągnięć”.

Najlepsi z najlepszych
W roku szkolnym 2008/2009 naj-

lepszymi uczniami powiatu brzozow-
skiego zostali:
Monika Gaździk – uczennica klasy IV  

Zespołu Szkół Ekonomicznych w 
Brzozowie
Przemysław Jaskółka – uczeń 
klasy III  I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Brzozowie
Ewelina Pisula – uczennica kla-
sy III Zespołu Szkół Budowla-
nych w Brzozowie
Elżbieta Szpiech – uczennica 
klasy III Zespołu Szkół w Warze
Dominika Dudek – Uczennica 
klasy III Gimnazjum w Domara-
dzu
Michał Fic – uczeń klasy IV  
Szkoły Podstawowej w Jasienicy 

Rosielnej
Arkadiusz Wojnicki – uczeń 
klasy III Gimnazjum Nr 1  
w Brzozowie
Honorata Marczak – ucze- 
nnica klasy III Gimnazjum  
Nr 2 w Brzozowie
Paweł Sochacki – uczeń Gim-
nazjum w Dydni
Aleksandra Dobrowolska 
– uczennica Gimnazjum w Ha-
czowie.

Na podkreślenie zasłu-
guje fakt, że jedna z nagrodzo-
nych przez Starostę uczennic 

– Monika Gaździk znalazła się wśród 25 
najzdolniejszych uczniów Podkarpacia 
i została wyróżniona nagrodą Podkarpa-
ckiego Stowarzyszenia Samorządów Te-
rytorialnych dla najzdolniejszej młodzie-
ży z Podkarpacia, którą wręczył w dniu 
23 maja br. Marszałek Województwa 
Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński.

Pamiątkowe zdjęcie Starosty Brzozowskiego z najzdolniejszą młodzieżą

Starosta Z. Błaż gratuluje Arkadiuszowi Wojnickiemu

Jacek Cetnarowicz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie  
w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. realizuje projekt syste-
mowy pn. „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Brzo-
zowskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
działanie 7.1.2 współfinansowany przez Europejski Fundusz 
Społeczny.
W ramach projektu prowadzone są: 
- szkolenia specjalistyczne, 
- trening  kompetencji i umiejętności społecznych,
- turnus rehabilitacyjny.

Wsparciem zostało objętych już 9 osób. Grupę tą stano-
wią kobiety po mastektomii, nieaktywne zawodowo w wieku 
aktywności zawodowej (15-59 lat) z orzeczonym stopniem nie-
pełnosprawności.

Panie uczestniczyły w okresie od 20.04.2009 r. do 
29.04.2009 r. w treningu kompetencji i umiejętności społecz-
nych. W ramach zajęć prowadzone były warsztaty doradztwa 

zawodowego, a także psychologicznego. Podczas zajęć uczest-
niczki szkolenia zdobyły wiedzę z zakresu technik autoprezen-
tacji, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. Obecnie 
grupa rozpoczęła udział w drugim etapie projektu – szkoleniu 
specjalistycznym. Panie uczestniczą w kursie projektowania  
i aranżacji ogrodów. 
Zakres kursu obejmuje m.in.:
- zagadnienia dotyczące kompozycji ogrodów i krajobrazu,
- historię sztuki ogrodowej,
- rośliny w projektowaniu ogrodów,
- projektowanie terenów zielonych i ich pielęgnację.

Dzięki Paniom uczestniczącym w szkoleniu już nieba-
wem jeden z ogrodów na terenie powiatu brzozowskiego nabie-
rze nowego wyglądu, gdyż zdobyta wiedza będzie miała swój 
efekt końcowy w jego zaprojektowaniu i wykonaniu. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zofia Foryś 
Kierownik PCPR w Brzozowie
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Dydnia

Domaradz

Sesje Rad Gmin z powiatu brzozowskiego:

Podczas Sesji Rady Gminy Dydnia 
18 czerwca br. zostały podjęte uchwały 
w sprawach:
- wprowadzenia zmian w budżecie Gmi-

ny Dydnia na 2009 rok,
- nadania statutu dla Samorządowego 

Przedszkola w Dydni,
- ustalenia opłat za świadczenia przed-

szkoli samorządowych prowadzonych 
przez Gminę Dydnia,

- określenia zasad obniżenia tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru za-
jęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze 
w przedszkolach, szkołach podstawo-
wych, gimnazjach i zespołach prowa-

dzonych przez Gminę Dydnia,
- wyrażenia zgody na wyodrębnienie  

w budżecie gminy środków stanowią-
cych fundusz sołecki,

- zmiany statutu Gminy Dydnia,
- przystąpienia Gminy Dydnia do realiza-

cji projektu pn. „Lepsze jutro zaczynamy 
dziś – program wyrównywania szans 
edukacyjnych uczniów Gimnazjum  
w Dydni”,

- wyrażenia zgody na przystąpienie do 
realizacji Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013, - Działa-
nie 321: „Podstawowe usługi dla gospo-
darki i ludności wiejskiej”,

- powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 
ds. mienia komunalnego,

- wyrażenia zgody na zamianę nierucho-
mości,

- wyrażenia zgody na umowne wygasze-

nie prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej położonej  
w miejscowości Krzemienna,

- przeznaczenia do sprzedaży nierucho-
mości stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Dydnia,

- nieodpłatnego przyjęcia na mienie ko-
munalne Gminy Dydnia nieruchomości 
wchodzącej w skład Zasobu Agencji 
Nieruchomości Rolnych,

- zmiany uchwały własnej Nr 
XXIV/167/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. 
o udzielenie pomocy finansowej Samo-
rządowi Województwa Podkarpackiego 
na realizację zadania publicznego,

- przystąpienia Gminy Dydnia do reali-
zacji projektu pn. „Uczę się dla siebie 
- program wyrównywania szans eduka-
cyjnych uczniów Gimnazjum w Niebo-
cku”. AM

3 czerwca br. odbyła się XXVIII 
sesja Rady Gminy Domaradz. Radni 
podjęli uchwały w sprawie:
- ustalenia tygodniowego obowiązko-

wego wymiaru godzin zajęć dla pe-
dagoga

- przyjęcia ,,Lokalnego programu 
wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Domaradz

- wyrażenia opinii dotyczących propo-
zycji nowych specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk Natura 2000 oraz 
przebiegu ich granic

- zatwierdzenia taryfy za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę i zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków.

- zmian w budżecie gminy.Marek Ćwiąkała
Wójt Gminy Jasienica Rosielna

10 czerwca  br. odbyła się XXVIII 
sesja  Rady Gminy, na któ-
rej podjęte zostały uchwały 
w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozda-

nia finansowego z działal-
ności ZWiK za 2008 r. 

 - zatwierdzenie sprawozda-
nia finansowego z działal-
ności GOK za 2008 r.

 - zatwierdzenia sprawozda-
nia  finansowego z działalności SPZOZ  
za 2008 r.

 - zaopiniowania propozycji specjalnych 
obszarów ochrony siedlisk Natura 2000

- wyrażenia zgody na wyodrębnienie  
w budżecie gminy środków stanowią-
cych fundusz sołecki

Jasienica Rosielna

Tomasz Bober

 - kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 
nauczycieli ze specjalnego funduszu na-
gród

- wyrażenia zgody na sprzedaż działki
- nieodpłatnego przejęcia działek
- zakupu działek
- udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Brzozowskiego
- wprowadzenia zmian w budżecie 
gminy.

Ponadto Rada Gminy  przyję-
ła uchwałę w sprawie ustanowienia 
herbu, flagi, banneru i pieczęci Gmi-
ny  Jasienica Rosielna oraz zasad  

i warunków używania herbu i pozostałych 
symboli gminy. 

Teksty pozostałych uchwał zamiesz-
czone są na stronie http://jasienica.bip.kro-
soft.pl pod linkiem „Uchwały” – zaprasza-
my.

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie 
informuje, że w ramach profilaktycznego programu 
wczesnego wykrywania raka jelita grubego, wykony-
wane są bezpłatne badania kolonoskopowe. Program 
finansowany jest przez Ministerstwo Zdrowia.
Do programu kwalifikują się:
- wszystkie osoby w wieku 50-65 lat,
- osoby w wieku 40-65 lat, które miały w rodzinie 

krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, 
dzieci) z rozpoznanym rakiem jelita grubego,

- od 25-65 lat w przypadku genetycznie uwarunkowa-
nego raka jelita grubego.

Badania wykonywane są w Pracowni Endosko-

pii Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Podkarpackiego Ośrodka 
Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza do końca 2009 r.

Warunkiem wykonania bezpłatnego badania jest zgłoszenie się 
do lekarza rodzinnego lub biura programu w celu określenia kwalifika-
cji do badania i wypełnienie ankiety. Dalsze postępowanie uwarunko-
wane jest zakwalifikowaniem się do badania.

Zgłaszając się do badania należy posiadać dowód osobisty i legi-
tymację ubezpieczeniową. Rak jelita grubego zajmuje drugie miejsce, 
pod względem częstości zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce. 
Liczba zachorowań niestety stale wzrasta. Wczesne wykrycie daje duże 
szanse na wyleczenie.

Szczegółowe informacje pod numerami: tel. 13 430 96 63,  
tel. kom. 508 347 282.
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Gimnazjaliści przedstawili konkursowe inscenizacje

GMINY  POWIATU  BRZOZOWSKIEGO/ SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

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

Tegoroczna akcja „Świato-
wy Dzień bez Tytoniu” odbyła się 
26 maja br. w Brzozowskim Domu 
Kultury. Głównym celem impre-
zy, zorganizowanej pod hasłem 
„Ostrzeżenia zdrowotne”, było 
zwiększenie świadomości wśród 
dzieci i ich rodziców na temat skut-
ków i szkodliwości palenia tyto-
niu. Głównym organizatorem akcji 
była Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Brzozowie 
oraz 13 przedszkoli realizujących 
program antytytoniowy „Czyste 
powietrze wokół nas”.

Imprezę poprowadziła Te-
resa Nogaj – nauczyciel z Przed-
szkola Samorządowego Nr 1  
w Brzozowie. Powitała ona Pań-
stwowego Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego w Brzozowie 
- Tadeusza Pióro, dzieci i opieku-
nów z Oddziału Przedszkolnego 
przy ZS w Przysietnicy, Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Brzozowie 
oraz wszystkie dzieci, opiekunów 
i rodziców, którzy brali udział  
w akcji. 

Następnie prelekcję na 

Światowy Dzień bez Tytoniu temat zdrowia, a także skutków i szkod-
liwości palenia tytoniu wygłosił Pań-
stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Brzozowie. Dzieci z Oddziału 
Przedszkolnego ZS w Przysietnicy 
pod opieką Agaty Rzepki przygo-
towały i przedstawiły część arty-
styczną dotyczącą ww. problemu. 
Kolejnym punktem imprezy było 
ogłoszenie wyników i wręcze-
nie dyplomów i nagród dla dzie-
ci biorących udział w konkursie  
w ramach podsumowania pro-
gramu „Czyste powietrze wokół 
nas”. 

Na koniec T. Pióro wręczył 
podziękowania i drobne upomin-
ki na ręce wszystkich dyrektorów  
z przedszkoli realizujących pro-
gram i biorących udział w imprezie. 
Dyplomy i drobne upominki otrzy-
mały także dzieci biorące udział  
w inscenizacji. Ich fundatorami był 
PPIS w Brzozowie, WSSE w Rze-
szowie, Zbigniew Owsiany „Zielo-
na Oaza” oraz Grażyna i Andrzej 
Wojtowiczowie „GRAN-PIK” w 
Brzozowie.

Kolejnym działaniem zorga-
nizowanym w ramach obchodów 
„Światowego Dnia bez Tytoniu”  
była impreza oświatowo-zdrowot-

Część artystyczna w wykonaniu przedszkolaków

9 czerwca br. na XXVIII sesji obrado-
wała Rada Gminy Haczów. Na sesji podjęte 
zostały uchwały w następujących sprawach:
- zabezpieczenia finansowego w formie wek-

sla „in blanco” zaciągnięcia zobowiązania 
pieniężnego na realizację przedsięwzięcia 
inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimna-
stycznej wraz z zapleczem i przyłączem ka-
nalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej 
we Wzdowie”,

- zmieniająca uchwałę w sprawie Wielolet-
niego Programu Inwestycyjnego Gminy Ha-
czów,

- przystąpienia Gminy Haczów do projektu pn. 
„Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej w gminie Haczów”,

 - realizacji wspólnego zadania z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Od-
dział w Rzeszowie,

- sprzedaży nieruchomości gruntowej stano-
wiącej mienie komunalne Gminy Haczów,

- wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego w 2010 roku,

- zmian w budżecie Gminy Haczów na 2009r. 
Stanisław Jakiel 

Wójt Gminy Haczów

Haczów Nozdrzec
17 czerwca br. w sali narad Urzędu Gminy 

Nozdrzec odbyła się XXI sesja Rady Gminy. Obra-
dy prowadził Przewodniczący Rady Gminy Roman 

Wojtarowicz. Głównym tematem było wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 
rok 2009. W sesji uczestniczyli: Mieczysław Barć – Radny Rady Powiatu, Marek 
Sowa - Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Nozdrzcu oraz kierownicy gminnych 
jednostek organizacyjnych. Radni podjęli uchwały w sprawie: 
- przyjęcia do realizacji inwestycji
- zmian w budżecie gminy na rok 2009
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego
- wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fun-

dusz sołecki 
- przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego „FARMA WIATROWA” w gminie Nozdrzec
- przyjęcia do realizacji inwestycji
- sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Hłudnie
- wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Nozdrzec
- wprowadzenia zmian w uchwale własnej Nr XIX/192/209 z dnia 19 marca 2009 

roku planu rozwoju miejscowości pod nazwą  „Plan Rozwoju Miejscowości Izdeb-
ki na lata 2008 – 2015”

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wesoła
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Izdebki
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych  

w miejscowości Wesoła
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wesoła
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Izdebki
- przystąpienia do zmiany granic w granicach administracyjnych wsi Huta Poręby  

i Siedliska. JS
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4 czerwca br. w Zespole Szkół w Starej Wsi odbyło się powiato-
we podsumowanie III edycji programu „Trzymaj Formę”. Gospodarzem 
imprezy był ZS w Starej Wsi przy udziale Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Brzozowie. W imprezie uczestniczyli przedstawi-
ciele władz samorządowych: Piotr Tasz – Naczelnik Wydziału Rozwoju 
Regionalnego i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Brzozowie, 
Danuta Czerwińska – Kierownik ZEAS Urzędu Gminy Domaradz oraz 
Krzysztof Rachwał z Urzędu Gminy w Haczowie.

  Program „TRZYMAJ FORMĘ” realizowany był na terenie po-
wiatu w 27 gimnazjach i 2 szkołach podstawowych przez szkolnych 
koordynatorów, tj. nauczycieli i pedagogów. Dotyczył on zwiększenia 
świadomości wśród uczniów klas I na temat racjonalnego odżywiania  
i aktywności fizycznej, a realizowany był przez różne formy oświatowo-
zdrowotne, zakończone na etapie szkolnym imprezą, konkursem lub raj-
dem rowerowym. Na etap powiatowy  
imprezy złożył się konkurs na „Bukiet 
ze zdrowej żywności” i zawody spor-
towe. Z każdego gimnazjum z klas I 
wzięło udział po 3 uczniów (1 osoba w 
konkursie i 2 osoby w teście sprawnoś-
ciowym). Uczniowie przyjechali wraz 
ze swoimi opiekunami – koordynatora-
mi szkolnymi programu. 

Imprezę rozpoczęli Dyrektor 
Zespołu Szkół w Starej Wsi Stanisław 
Chrobak oraz Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Brzozowie Ta-
deusz Pióro, którzy serdecznie powi-
tali wszystkich uczestników imprezy  
i zaproszonych gości. Następnie odbyła 
się ocena przywiezionych „bukietów”  
i zawody. 

Zdobywcą pierwszego miejsca 
w konkursie na „bukiet” została mło-
dzież z Gimnazjum w Dydni. W teście 
sprawnościowym I miejsce zajęli ucz-
niowie z Gimnazjum w Domaradzu - w grupie dziewcząt - Gabriela Malec, zaś  
w grupie chłopców – Piotr Zając. Obydwa zwycięstwa sprawiły, iż w zawodach 

sportowych na I miejscu uplasowało się właś-
nie Gimnazjum w Domaradzu. 

Na koniec PPIS w Brzozowie oraz 
przedstawiciele poszczególnych gmin i Sta-
rostwa Powiatowego w Brzozowie wręczyli 
wszystkim zwycięzcom i uczestnikom im-
prezy dyplomy, nagrody i podziękowania, 
ufundowane przez Starostę Brzozowskiego, 
Burmistrza Brzozowa, Wójtów Gmin oraz 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego w Brzozowie.

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epide-
miologiczna – Sekcja Oświaty Zdrowotnej  
i Promocji Zdrowia składa serdeczne podzię-
kowanie: Państwu A. i R. Bąkom –„Piekarni-
ctwo” w Przysietnicy i Panu T. Bocheńskie-
mu – F. P. H. „POŁONINY” w Brzozowie, 
a także Panu Wacławowi Bieńczakowi „Wy-
roby Cukiernicze” w Brzozowie za pomoc  
w przygotowaniu poczęstunku dla uczestni-
ków imprezy.

na w Zespole Szkół w Przysietnicy. Powstała ona z inicjatywy 
PSSE w Brzozowie, zaś jej gospodarzami była Dyrekcja ZS  
w Przysietnicy wraz z pedagogiem i nauczycielami.

Podsumowanie programów antytytoniowych rea-
lizowanych w szkole odbyło się 27 maja br. W działania 
antynikotynowe zaangażowana jest cała szkoła: począw-
szy od klasy „0”, gdzie koordynatorem programu „Czyste 
powietrze wokół nas” jest Agata Rzepka, poprzez klasy III 
szkoły podstawowej („Nie pal przy mnie proszę”) do klas 
gimnazjalnych („Znajdź właściwe rozwiązanie”), gdzie ko-
ordynatorem jest pedagog szkolny Dorota Borula. Impreza 
rozpoczęła się od wygłoszenia prelekcji przez Państwowego 

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

Trzymaj Formę

Test sprawnościowy

Dyplomy i nagrody wręczał m.in. Naczelnik 
Piotr Tasz

Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Brzozowie 

Zwycięzcy wojewódzkiego przeglądu 

18 czerwca br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbył się 
Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależ-
nieniach”. Powiat brzozowski reprezentował tam Zespół Szkół Nr 1 w Hum-
niskach (laureat na etapie powiatowym). Młodzież z gimnazjum pod opieką 
Anny Futymy zdobyła I miejsce wśród 17 zespołów biorących udział w etapie 
w wojewódzkim. 

Serdecznie gratulujemy zwycięstwa! 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie na temat szkod-
liwego działania nikotyny. Uczniowie gimnazjum zaangażowani  
w realizację ww. programu zaprezentowali przygotowane przez sie-
bie do konkursu inscenizacje. 

Kolejnym punktem imprezy było wręczenie dyplomów, 
wyróżnień i nagród dla dzieci i młodzieży w poszczególnych 
klasach dla zwycięzców konkursu plastycznego oraz za udział  
w konkursie na inscenizację. Fundatorami nagród i wyróżnień 
był PPIS w Brzozowie,WSSE w Rzeszowie, a także Dyrekcja ZS  
w Przysietnicy. Na koniec T. Pióro wręczył podziękowania dla Dy-
rekcji i pedagoga szkolnego za współpracę w zorganizowaniu tej 
imprezy.

Zwycięstwo ZS w Humniskach
****************************************************************
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Oficer Prasowy
mł. asp. mgr Joanna Kędra-Ohar

Komenda Powiatowa Policji 
w Brzozowie

ul. Witosa 9, 36-200 Brzozów
tel. 013 43 08 310, fax. 013 43 08 319

e-mail:brzozow@podkarpacka.policja.gov.pl 

Trwa akcja „Rowerem bezpiecznie do celu”. Głównym jej celem jest 
promowanie bezpieczeństwa rowerzystów zwłaszcza dzieci i młodzieży.  
W ramach akcji we wtorek 9 czerwca z udziałem młodzieży szkolnej od-

Rowerem bezpiecznie do celu

była się rowerowa wycieczka. Nad bezpieczeństwem 
niechronionych uczestników ruchu drogowego czu-
wali brzozowscy policjanci.

O godz. 9.00 z Brzozowa grupa młodzieży 
szkolnej z brzozowskiego liceum wspólnie z opieku-
nami i st. asp. Kazimierzem Barańskim z Komendy 
Powiatowej Policji w Brzozowie wyruszyła na rowe-
rową wycieczkę. Jej trasa przebiegała przez odcinki 
dróg powiatu brzozowskiego, na których odnotowano 
wypadki z udziałem rowerzystów. Początkowo kie-
rujący jednośladami przejechali drogą wojewódzką  
W-886 przez Humniska, Grabownicę, następnie dro-
gą wojewódzką W-835 przez Niebocko i Nozdrzec 
oraz drogą powiatową P-2044 do Ulucza. Tu uczest-
nicy wycieczki na zakończenie mogli obejrzeć bun-
kry z czasów II wojny światowej.

Przed wyjazdem st. asp. Kazimierz Barański 
przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po 
drodze oraz skontrolował stan techniczny rowerów  
i ich obowiązkowe wyposażenie. Zaznaczył, że ro-
wer jest ekologicznym środkiem transportu ale na-
leży poruszać się nim bezpiecznie. Policjant zwrócił 
uwagę, że kierujący rowerami są pełnoprawnymi 
uczestnikami ruchu drogowego. Przypomniał także, 
że rowerzyści zawsze powinni używać odblasko-
wych kamizelek lub opasek, które zwiększają ich 
bezpieczeństwo na drodze.

18 maja br. brzozowscy policjanci zatrzymali dwóch młodych 
mężczyzn, mieszkańców Brzozowa. Jeden z nich trzymał sadzonki ko-
nopii indyjskich w szafie, drugi prowadził uprawę w piwnicy. Funkcjo-
nariusze zabezpieczyli 24 doniczki z krzewami i sadzonkami, a także 
lampy i urządzenia wentylacyjne.

Wieczorem, 18 maja do policjantów z Brzozowa dotarła infor-
macja, że dwaj mieszkańcy tego miasta, w swoich domach, prowadzą 
uprawy konopii indyjskich. Było po godz. 20.00, gdy funkcjonariusze 
pojechali do mieszkania 28-letniego mężczyzny. Podczas przeszukania, 
w szafie, odkryli pięć doniczek z sadzonkami. Zabezpieczyli też dwa 
słoiki z wysuszoną marihuaną. Były ukryte w kuchni.

Chwilę później, policjanci udali się do domu 19-latka. Przeszu-
kując piwnicę  znaleźli 19 krzewów konopi. W miejscu uprawy zainsta-
lowano specjalne urządzenie do naświetlania i wentylacji roślin.

Młodzi ludzie trafili do policyjnego aresztu. Za nielegalną upra-
wę konopi grozi im kara pozbawienia wolności do lat 2, natomiast za 
posiadanie narkotyków do lat 3.

Uprawiali narkotyki 
w piwnicy i szafie

Z myślą o zagranicznych turystach Policja uruchomiła 
specjalny „Bezpieczny telefon”. Będzie działał od 1 czerwca 
do 30 września 2009 roku. Jego uruchomienie było możliwe 
dzięki porozumieniu, podpisanemu 14 maja przez Komen-
danta Głównego Policji gen. Andrzeja Matejuka, Wicemini-
stra Sportu i Turystyki, oraz Szefa Urzędu ds. Cudzoziem-
ców   i Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. 

Telefon czynny będzie w godzinach od 10.00 do 
22.00. Dyżurujące przy infolinii osoby będą pomagały cu-
dzoziemcom w spokojnym i bezpiecznym wypoczynku na 
terenie Polski. 

„Bezpieczny tele-
fon” jest dostępny pod 
bezpłatnym numerem 0 800-200-300 (z telefonu stacjonarnego) 
i 0 608-599-999 (z telefonu komórkowego, płatne zgodnie z taryfą 
operatora). 

Telefon jest obsługiwany przez konsultantów biegle włada-
jących językiem angielskim, rosyjskim i niemieckim, zatem każdy 
obcokrajowiec potrzebujący pomocy uzyska wszelkie informacje  
w jednym z tych trzech języków. 

Telefon dla zagranicznych turystów
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Wakacje to czas wytężonej pracy policjantów. Policja wzo-
rem lat ubiegłych podejmie działania których głównym celem bę-
dzie ograniczenie i eliminowanie 
sytuacji skutkujących zagrożeniem 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 
Podczas tegorocznych wakacji brzo-
zowscy policjanci odwiedzą miejsca 
letniego wypoczynku, gdzie będą 
rozmawiali z dziećmi na temat bez-
piecznego zachowania się w czasie 
wolnym. 

Policjanci przez całe waka-
cje będą spotykali się z dziećmi 
i młodzieżą na zorganizowanych 
formach letniego wypoczynku. Na 
spotkaniach funkcjonariusze będą 
informować dzieci i młodzież o tym jak postępować, aby nie stać 
się ofiarą przestępstwa oraz co robić, aby samemu nie spowodować 
zagrożenia dla siebie i innych osób podczas letniego wypoczynku. 
Poruszana będzie tematyka bezpieczeństwa w mieście – na podwór-
ku, nad wodą oraz w lesie. 

Oto kilka porad od brzozow-
skich  policjantów:
W kontaktach z obcymi
• gdy nie ma rodziców, nie otwieraj 

drzwi i nie wpuszczaj pod żadnym 
pozorem obcych do mieszkania, 

• nigdy nie opowiadaj obcym, że ni-
kogo nie ma w domu, 

• nie wsiadaj z obcym do windy, 
• nigdy nie przyjmuj słodyczy, zaba-

wek czy pieniędzy od obcych, 
• nie przyjmuj propozycji wspólnego spaceru od obcych, 
• nie wsiadaj do samochodu, którym kieruje obca osoba.

W czasie wolnym, na podwórku
• gdy wychodzisz z domu zamykaj drzwi i starannie chowaj klucze, 
• nie oddalaj się daleko od domu bez wiedzy rodziców, 
• nie wchodź do piwnic, na strychy i dachy, 
• nie urządzaj zabaw w pobliżu torów kolejowych i ulic, 
• nie baw się w ruinach, wykopach i na budowach, 
• nie zaglądaj do otwartych studni, 
• nie baw się w pobliżu stawów czy sadzawek, 
• gdy znajdziesz groźnie wyglądający przedmiot, nie dotykaj go! 

– to może być niewypał, 
• nie baw się petardami – mogą poparzyć i okaleczyć Ciebie i in-

nych, 
• nie dotykaj przewodów i urządzeń elektrycznych, 
• nie wjeżdżaj na jezdnię na rowerze czy deskorolce.

Bezpiecznie w domu
• nie baw się ogniem – to grozi pożarem, 
• nie manipuluj w kontaktach sieciowych – może porazić Cię prąd, 
• nie wychylaj się przez okno – możesz wypaść, 
• gdy Tobie lub innym będzie zagrażało niebezpieczeństwo – za-

dzwoń na Policję nr tel. 997 lub 112 z telefonu komórkowego, 
• jeżeli nie masz w domu telefonu, a coś Ci zagraża – zaalarmuj są-

siadów. 

Jak zachowywać się w lesie?
Pamiętajmy, że las rośnie wolno, ale płonie bardzo 

szybko!!! Dlatego też wybierając się na wycieczkę do lasu 
należy wiedzieć, że nie wolno:
• wchodzić samemu do lasu, 
• oddalać się od grupy, z którą idziemy – możemy się zgu-

bić, 
• bawić się ogniem, rozpalać ogniska, 
• zaśmiecać lasu, 
• zostawiać szklanych przedmiotów, 
• głośno się zachowywać, 
• dotykać dzikich zwierząt.

Wypoczynek nad wodą
Woda, nawet ta pozornie najspokojniejsza, jest groź-

nym i niebezpiecznym żywiołem. Większość utonięć jest 
rezultatem lekkomyślności ludzi, korzystania z kąpieli  
w miejscach niestrzeżonych. 

Przestrzeganie prostych zasad ustrzeże nas od  
tragedii:

• kąpiemy się tylko w miejscach dozwo-
lonych i strzeżonych, 
• bezwzględnie stosujemy się do poleceń 
ratownika, 
• pływamy pod opieką dorosłych, 
• zabezpieczamy dzieci w specjalne rę-
kawki, 
• stosujemy się do regulaminu kąpieliska, 
• po dłuższym leżeniu na słońcu nie wcho-
dzimy bezpośrednio do wody – należy 
stopniowo moczyć ciało, żeby uniknąć 
szoku termicznego, 

• zostawiamy na brzegu materace - nie wypływajmy na nich 
na środek jeziora, 

• nigdy nie pijemy alkoholu i nie zażywamy środków odu-
rzających – mogą stać się przyczyną nieszczęścia, 

• nie krzyczymy i nie hałasujemy w trakcie kąpieli,

Uwaga!
Nie wolno kąpać się w portach, na przystani, przy za-

porach wodnych, mostach, w ujęciach wody pitnej, stawach 
hodowlanych czy basenach przeciwpożarowych!

Aby wakacje były bezpieczne!

Oficer Prasowy
mł. asp. mgr Joanna Kędra-Ohar
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W dniach 20 i 22 maja br. rozegrane zostały XI Mistrzostwa 
Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP w sporcie pożarni-
czym. W zawodach wzięli udział reprezentanci 21 komend miej-
skich i powiatowych PSP województwa.

W pierwszym dniu zawodów, przeprowadzonych na obiek-
tach Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie zostały rozegrane kon-
kurencje indywidualne:
1. Pożarniczy tor przeszkód 100 m. 
2. Wspinanie przy pomocy drabiny hakowej. 

W konkurencji wejścia przy pomocy drabiny hakowej na trze-
cie piętro wspinalni nasz reprezentant Daniel Wojtowicz uzyskując 
czas 17,92 s dołączył do najlepszych w województwie zajmując 18 
lokatę w tej konkurencji. Inni nasi zawodnicy uzyskali następujące 
wyniki: Ryszard Rygiel 18,58 s, Łukasz Struś 19,12 s, Mieczysław 
Pojnar 19,33 s. 

W klasyfikacji dwuboju pożarniczego obejmującego wyżej 
wymienione konkurencje indywidualne Daniel Wojtowicz zajął 10-
te miejsce na ogólną liczbę blisko 220 zawodników startujących  
w zawodach. 

W kolejnym dniu mistrzostw rozegrano konkurencje  
drużynowe na stadionie sportowym w Nisku. Pierwszą konkuren-
cją drużynową była sztafeta pożarnicza 4 x 100 m. Reprezentacje 
poszczególnych komend wystawiały po 2 drużyny  w składzie  
4-osobowym. Drużyna w składzie: Oktawian Bujacz, Łukasz Struś, 
Wojciech Sobolak, Tomasz Tesznar uzyskała czas 67,05 s zajmując 
2 lokatę na 21 drużyn. Najlepsza sztafeta na mistrzostwach uzyskała 
czas 63,79 s. W drugiej konkurencji drużynowej – ćwiczenie bojo-
we  KP PSP Brzozów zajęła II miejsce – 32,55 s. 

Klasyfikacja generalna XI Mistrzostw Województwa Podkar-
packiego Strażaków PSP w sporcie pożarniczym przedstawiała się 
następująco:

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

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

tel. (0-13) 43-411-41, fax. (0-13) 43-440-00
e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl

ZAPRASZAMY   NA   NASZĄ  STRONĘ !!!

http://www.straz.brzozow.pl
https;//binp.info/kppspbrzozow/
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III miejsce dla brzozowskich strażaków

I miejsce – KP PSP Stalowa Wola – 312,63 s
II miejsce – KP PSP Nisko   – 328,15 s
III miejsce – KP PSP Brzozów – 336,80 s
IV miejsce - KM PSP Tarnobrzeg – 339,35 s

Za uzyskaną lokatę w kwalifikacji generalnej w po-
szczególnych konkurencjach pożarniczych reprezentacja 
otrzymała pamiątkowy puchar, medale, dyplomy. 

Skład reprezentacji KP PSP z Brzozowa: asp. Ry-
szard Rygiel, mł. ogn. Jacek Kuśnierczyk, st. asp. Wojciech 
Sobolak, st. str. Marcin Siwy, asp. Oktawian Bujacz, st. str. 
Daniel Wojtowicz, st. str. Łukasz Struś, st. str. Mieczysław 
Pojnar, st. str. Rafał Wojtowicz, mł. asp. Tomasz Tesznar, mł. 
kpt. inż. Jacek Kędra - kierownik reprezentacji.                                                                              

Więcej informacji na temat mistrzostw i zdjęcia zna-
leźć można na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej 
PSP w Rzeszowie: http://www.podkarpacie.straz.pl/

Mistrzostwa obejmowały pożarniczy tor przeszkód i wspinanie  
przy pomocy drabiny hakowej

fot. M. Kołodziej

fot. M. Kołodziej

 Informacje zebrał i opracował: 
    mł. kpt. Tomasz Mielcarek  

fot. M. Kołodziej

Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż pogratulował 
reprezentacji brzozowskich strażaków 

i wręczył im okolicznościowy prezent w postaci wiertarek

Reprezentacja KP PSP z Brzozowa
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DZIAŁANIA  PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ  
W  BRZOZOWIE  W  OKRESIE  OD  01. 01.  DO  10. 06. 2009 r.

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

W okresie od 1 stycznia do 10 czerwca br. Komenda Po-
wiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie odnotowała 
257 zdarzeń, w tym 52 pożarów. W działaniach związanych z ich 
gaszeniem wzięło udział 109 zastępów straży pożarnej, w składzie 
426 ratowników PSP i OSP. W opisywanym okresie miało rów-
nież miejsce 201 miejscowych zagrożeń, w których likwidacji bra-
ło udział 248 zastępów w składzie 707 ratowników. Odnotowano  
4 fałszywe alarmy. 

Pożar stolarni w Turzym Polu
1 czerwca br. miał miejsce pożar stolarni w Turzym Polu. Po otrzy-

maniu informacji dyżurny w Centrum Powiadamiania Ra-
tunkowego w Brzozowie zadysponował na miejsce zda-
rzenia 3 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w 
Brzozowie oraz 6 zastępów z OSP: Turze Pole, Jasionów, 
Zmiennica, Wzdów, Górki oraz Grabownica. 

Jako pierwszy na miejsce zdarzenia przybył zastęp JRG 
Brzozów, który zabezpieczył teren pożaru i podał dwa prądy gaś-
nicze, jeden w natarciu drugi w obronie na zagrożony budynek. Do 
działań włączyły się kolejne jednostki OSP: Turze Pole, Jasionów, 
Zmiennica, Wzdów, Górki, Grabownica oraz zastęp GBA 2/16  
i SOp z dowódcą JRG. Na miejsce przybyło pogotowie energetycz-
ne oraz wezwano pogotowie ratunkowe. Po zlokalizowaniu i uga-

 Informacje zebrał i opracował: 
    mł. kpt. Tomasz Mielcarek  

fot. J. Pempuś

Pożar stolarni w Turzym Polu

„Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od was 
nie wymagali” – tak do młodzieży mówił Jan Paweł II. To hasło 
w dzisiejszych czasach jest szczególnie ważne. W dobie trudnej 
gospodarki rynkowej oraz bardzo mocno nagłośnionego kry-
zysu gospodarczego młodzież wymaga pomocy oraz wsparcia  
w różnych sferach życia. Jedną z ważniejszych - szczególnie dla 
młodzieży jest  - sfera społeczno-
materialna.  Społeczna umożliwia 
jej kontakt z innymi, pozwala na 
wspólne spotkania, przynależność 
grupową, wspiera, uczy konstruk-
tywnej rywalizacji, jak i rozwią-
zywania konfliktów, wyzwala 
twórcze myślenie oraz pozwala na 
solidarność, a tym samym warun-
kuje prawidłowy rozwój społecz-
ny. Natomiast materialna daje po-
czucie bezpieczeństwa, pozwala na 
zaspokojenie potrzeb „dzisiejszej 
mody”, a tym samym powoduje, że 
młodzież nie jest wyłączona z gru-
py, nie ma u niej poczucia alienacji 
i odtrącenia, co z kolei wpływa na 
rozwój społeczny i niejednokrotnie warunkuje jego prawidłowy 
przebieg.  

Jednym z alternatywnych sposobów, które przyłączają się 
do zaspokojenia tych ważnych  potrzeb dla młodych ludzi jest 
praca – z jednej strony nad sobą (rozwój społeczny), a z drugiej 

–  praca w dosłownym słowa tego znaczeniu, a więc ta, która 
przynosi nie tylko korzyści społeczne, ale również materialne. 
Połączeniem tych obu funkcji pracy jest szkolenie w brzozow-
skim Klubie Pracy działającym w Powiatowym Urzędzie Pracy. 
Szkolenie takie przeznaczone jest dla wszystkich osób bezrobot-
nych, ale w lipcu bieżącego roku jest organizowane ono specjal-

nie z myślą o młodzieży (do 25 r. 
życia). Specjalnie dobrane meto-
dy i techniki pracy, zaplanowane 
ćwiczenia, dyskusje i pogadanki 
pozwolą na poznanie rynku pracy, 
mogą stać się pomocne w poszu-
kiwaniu pracy, ale przede wszyst-
kim dadzą możliwość wspólnego 
spotkania się, rozmowy, rozwią-
zania ewentualnie pojawiających 
się trudności, a wspólna wymia-
na doświadczeń oraz miła i cie-
pła atmosfera panująca podczas 
zajęć dopełnią rozwój - ważnej  
-  społecznej sfery życia młodzie-
ży. Podczas zajęć wykorzystywa-
ne będą przede wszystkim takie 

metody pracy z młodzieżą jak: 
- studium przypadku -  z jednej strony daje grupie poczucie bez-

pieczeństwa, a z drugiej umożliwia twórczą pracę nad rozwią-
zaniem realnego problemu,

 - dyskusja -  pozwala nie tylko na wymianę poglądów, doświad-

Pomoc Klubu Pracy dla młodzieży

szeniu pożaru, strażacy przystąpili do prac rozbiórkowych. 
Na miejsce zdarzenia przybyła grupa dochodzeniowa 

policji. Spaleniu uległy: budynek stolarni wraz z wyposa-
żeniem, częściowo stopiona elewacja sąsiedniego budynku 
mieszkalnego (siding). Przyczyna pożaru nie została ustalo-
na.

Szkolenia dają szanse bezrobotnym na podjęcie pracy
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1. Kucharz
2. Technik farmacji
3. Operator urządzeń do obróbki 
    drewna

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 30. 06. 2009 r.

4. Kierowca kat. C+E
5. Frezer - tokarz
6. Nauczyciel przedszkola
7. Szwaczka

8. Doradca finansowy
9. Pomocnik wiertacza 
    (z prawem jazdy kat. C)
10. Elektromonter
    

Agnieszka Winiarska

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU
czeń i własnej wiedzy ale jednocześnie uczy argumentowa-
nia, logicznego wyrażania własnych myśli, obrony własnego 
zdania, a jej „finał” najczęściej prowadzi do kompromisowe-
go rozwiązania problemu oraz wspólnego podjęcia decyzji na 
dany temat,

 - praca w zespołach –  uczy współpracy, swobody w działaniu, 
daje poczucie bezpieczeństwa, ale również integruje grupę,

 - gry i zabawy stanowią nie tylko przerywnik w zajęciach, ale 
również wprowadzają ożywienie, integrują i pomagają utrzy-
mać aktywność podczas zajęć,

 - odgrywanie ról –  za pomocą przedstawiania określonych  fik-
cyjnych scenek  pozwala na bezpieczne przećwiczenie proble-
mu mogącego pojawić się w realnym życiu. 

Ponadto podczas zajęć planowane jest wykorzystanie za-
gadek i zadań dotyczących twórczego i logicznego myślenia, 
psychotestów, swobodnych wypowiedzi uczestników zajęć oraz 
miniwykładów, prezentacji multimedialnych, a dla osób które 
będą potrzebowały rozmowy prywatnej przewidziano konsulta-
cje indywidualne.

Natomiast tematyka zajęć będzie obejmowała poznanie 
siebie, analizę swoich umiejętności, mocnych i słabych stron, 
określenie własnej hierarchii wartości oraz poznanie rynku pra-

cy (zasad przygotowania dokumentów aplikacyjnych, przygoto-
wania się do spotkania z pracodawcą). W ramach zapoznania się 
z profesjonalną autoprezentacją „zewnętrzną” zaplanowane jest 
spotkanie z kosmetyczką. W programie zajęć przewidziane są 
również  zagadnienia dotyczące pojęcia stresu, poczucia własnej 
wartości, asertywności, wiary w siebie oraz nabycia umiejętno-
ści radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Udział w takich zajęciach pomoże młodzieży poznać nie 
tylko realia współczesnego rynku pracy, ale przede wszystkim da 
jej możliwość wspólnego spotkania, rozmowy, podzielenia się 
swoimi problemami, oderwania się od codzienności, poznania 
wielu nowych osób. To z kolei zaspokoi ich dwie najważniejsze 
potrzeby: potrzebę bezpieczeństwa oraz potrzebę kontaktu spo-
łecznego. Dodatkowym atutem stanie się nabycie umiejętności 
poszukiwania pracy, co w przyszłości zwiększy szansę na za-
trudnienie i zaspokojenie potrzeby materialnej.

Zajęcia trwają trzy tygodnie, rozpoczynają się 6 lipca 
2009 r. w Sali Klubu Pracy w Brzozowie, Powiatowy Urząd Pra-
cy zapewnia zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i powrotu do 
miejsca zamieszkania oraz wypłatę stypendium szkoleniowego. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Bieszczady są piękne o każdej porze roku. Wiedzą o tym 
miłośnicy pieszych wędrówek, entuzjaści dzikiej przyro-

dy oraz ci, którzy szukają chwili wyciszenia, zadumy, refleksji 
z dala od zgiełku dnia codziennego. 

O tym szczególnym na mapie naszego kraju i woje-
wództwa miejscu tak pisał Jerzy Harasymowicz: 
W górach jest wszystko co kocham
Wszystkie wiersze są w bukach
Zawsze kiedy tam wracam
Biorą mnie klony za wnuka

W dniach 22 – 23 maja grupa wychowanków Specjal-
nego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie wy-
ruszyła w Bieszczady po swoją wielką przygodę w górach. 
Wyprawa odbyła się w ramach I Podkarpackiego Rajdu Szkol-
nictwa Specjalnego „Bieszczady bez barier” organizowanego 
przez SOSW w Ustrzykach Dolnych.

W pierwszym dniu rajdu nasi uczniowie uczestniczy-
li w bardzo interesujących spotkaniach w Ustrzyckim Domu 
Kultury. Przedstawiciel Górskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego mówił o pracy GOPR-u oraz o bezpiecznej 
turystyce górskiej. Przedstawicielka Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego zaznajomiła naszych turystów z historią Biesz-
czadów, z charakterystyczną dla tych gór roślinnością oraz 
dziką zwierzyną żyjącą w bieszczadzkich lasach. Był także 
pokaz slajdów z wyprawy na afrykański szczyt Kilimandżaro 
podróżnika Mieczysława Darochy. 

Na zakończenie spotkania rozstrzygnięty został konkurs 
plastyczny pt. „Hej, Bieszczady – jakie cudne...”, w którym to 
nasze uczennice z klas przysposabiających do pracy Ewa Śmi-
giel i Marta Stapińska zajęły odpowiednio pierwsze i drugie 
miejsce, otrzymując cenne nagrody i dyplomy.

Wczesnym sobotnim rankiem wyruszyliśmy wraz z in-
nymi uczestnikami rajdu do Ustrzyk Górnych. Tu podzielono 
nas na dwie grupy. Nasza wyruszyła z Wołosatego na Tarni-
cę (1346 m n.p.m.), najwyższy szczyt polskich Bieszczadów. 

Góry przywitały nas łaskawie, piękną słoneczną pogodą, jednak 
podczas marszu ukazały nam całą gamę swych kapryśnych zacho-
wań. Było więc słońce, był deszcz, była cisza i był mocny wiatr. 
Nasi wędrowcy jednak dziarsko pięli się w górę, ku uwieńczone-
mu krzyżem szczytowi. Mimo trudów marszu wszyscy uczestni-
cy stanęli w końcu na szczycie. Każdy pokonał własną słabość, 
zwątpienie i zmęczenie, by przez chwilę móc być bliżej nieba. Po 
chwili odpoczynku i pamiątkowych zdjęciach ruszyliśmy przez 
Szeroki Wierch w stronę Ustrzyk Górnych.

Na dole czekała na nas biesiada przy ognisku. Był pyszny 
posiłek, były piosenki przy wtórze gitary. Był też oczywiście quiz 
wiedzy o Bieszczadach oraz pamiątkowe upominki dla uczestni-
ków rajdu. W końcu nadszedł czas pożegnania z nowymi przyja-
ciółmi i powrotu. Wracaliśmy zmęczeni, ale bogatsi o nowe wra-
żenia i doświadczenia.

Bieszczady bez barier

Uczestnicy wycieczki dziarsko pięli się w górę

fot. P. Czekański

Paweł Czekański
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PRZEWODNIK  ROLNIKA

AGENCJA  RESTRUKTURYZACJI I  MODERNIZACJI  ROLNICTWA
PODKARPACKI  ODDZIAŁ  REGIONALNY 

Obecnie w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 wdrażane jest 
przez Agencje Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa działa-
nie „Zalesianie gruntów rolnych 
oraz zalesianie gruntów innych 

niż rolne”. Działanie to jest kon-
tynuacją działania „Zalesianie 
gruntów rolnych” realizowanego 

w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2004 
– 2006.

Pomoc na zalesianie w ramach działania „Zalesianie 
gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów 
innych niż rolne” PROW 2007-2013 może 
uzyskać:
• rolnik, który został wpisany do ewidencji 

producentów (prowadzonej przez ARi-
MR), stanowiącej część krajowego sy-
stemu ewidencji producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wnio-
sków o przyznanie płatności; 

• grupa rolników (co najmniej 3), których 
grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna po-
wierzchnia jest nie mniejsza niż 2 ha; 

• jednostki samorządu terytorialnego lub 
jednostki organizacyjne gmin, powiatów 
oraz województw. 

Pomoc na zalesianie nie przysługuje do 
gruntów położonych na obszarach NATURA 2000.

Jednemu rolnikowi płatność może być przyznana do powierzch-
ni nie większej niż 20 ha.

Działanie to jest realizowane w ramach dwóch schematów:
• Schemat I – Zalesianie gruntów rolnych;
• Schemat II – Zalesianie gruntów innych niż rolne. 

Schemat I – Zalesianie gruntów rolnych
Pomoc obejmuje zakładanie upraw leśnych na gruntach 

użytkowanych rolniczo.
Pomoc finansowa będzie udzielana do gruntów:
• stanowiących grunty orne lub sady, które zostały przeznaczone 

do zalesienia w miejscowym planie  zagospodarowania prze-
strzennego, a w przypadku braku tego planu, gdy zalesianie 
tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 

• stanowiących własność lub współwłasność rolnika; 
• o powierzchni większej niż 0,5 ha i szerokości większej niż 20 

m, przy czym wymagania, które dotyczy szerokości gruntu, 

nie stosuje się, jeżeli grunty graniczą z lasem.
Pomoc na zalesianie gruntów rolnych dzieli się na:
• wsparcie na zalesienie – jednorazowy ryczałt za poniesio-

ne koszty zalesienia i ewentualnie ogrodzenia uprawy leś-
nej, wypłacany w pierwszym roku po wykonaniu zalesienia. 
Wysokość wsparcia zależy od proporcji gatunków iglastych  
i liściastych w strukturze uprawy; zabezpieczenia przed zwie-
rzyną (grodzenie 2-metrową siatką metalową); konfiguracji 
terenu; zastosowania sadzonek zwykłych lub sadzonek mi-
koryzowanych z zakrytym systemem korzeniowym. Kwota 
pomocy przyznawanej w ramach wsparcia na zalesianie wy-
nosi od 4160 do 6260 zł/ha. Dodatkowo można również uzy-
skać płatność za wykonanie zaleconego przez nadleśniczego, 
ogrodzenia młodej uprawy leśnej 2-metrową siatką metalową,  

w kwocie 2590 zł/ha lub 6,50 zł za metr 
bieżący wykonanego ogrodzenia.
• premię pielęgnacyjną - zryczałto-
waną płatność do hektara zalesionych 
gruntów, wypłacaną, co roku przez 5 lat. 
Wysokość premii obejmuje koszty prac 
pielęgnacyjnych określonych w planie 
zalesienia, w tym przede wszystkim: 
odchwaszczenie, czyszczenie wczesne 
oraz ochronę sadzonek przed zwierzyną. 
Kwota pomocy przyznawanej w ramach 
premii pielęgnacyjnej wynosi 970 lub 
1360 zł/ha. Dodatkowo można również 
uzyskać płatność za zastosowanie zale-
conych przez nadleśniczego, indywidu-
alnych środków ochrony uprawy leśnej 

przed zwierzyną, w wysokości od 190 do 700 zł/ha. 
• premię zalesieniową - zryczałtowaną płatność do hektara za-

lesionych gruntów, wynikającą z utraconych dochodów z ty-
tułu przekształcenia gruntów rolnych na grunty leśne. Premia 
wypłacana będzie co roku, przez 15 lat od założenia uprawy 
leśnej. Otrzymają ją tylko ci rolnicy, którzy udokumentowali 
co najmniej 25% dochodów z rolnictwa. Kwota pomocy przy-
znawanej w ramach premii zalesieniowej wynosi 1580 zł/ha. 

Schemat II – Zalesianie gruntów innych niż rolne
Pomoc obejmie zakładanie upraw leśnych na gruntach, które nie 
są użytkowane rolniczo. 
Pomoc finansowa będzie udzielana do gruntów:
• z sukcesją naturalną lub wymagających ochrony z uwagi na 

funkcje wodochronne lub glebochronne, 
• wykazanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne lub grunty 

zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych niewykorzy-
stywanych do produkcji rolniczej; 

• przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospo-

Grunty Rolnicze  o Słabej Jakości 
– Możliwości zalesienia!

Marek Owsiany
Z-ca Dyrektora Podkarpackiego
Oddziału Regionalnego ARiMR
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Regionalnego ARiMR

darowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, jeżeli 
zalesienie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny; 

• stanowiących własność lub współwłasność rolnika;
• o powierzchni większej niż 0,5 ha i szerokości większej niż 20 m, 

przy czym wymagania, które dotyczy szerokości gruntu, nie stosuje 
się, jeżeli grunty graniczą z lasem;

• z sukcesją naturalną, na których:  
a) występują drzewa lub krzewy pochodzące z sukcesji naturalnej, 

należące do rodzimych gatunków lasotwórczych, w tym drzewa lub 
krzewy z gatunków wymienionych w załączniku nr 1 do rozporzą-
dzenia;

b) drzewa z gatunków wymienionych w załączniku nr 1 do rozporzą-
dzenia występują  w kępach o powierzchni co najmniej 5 arów; 

c) powierzchnia kęp, o których mowa w lit. b, stanowi nie mniej niż 
10% powierzchni gruntu przeznaczonego do zalesienia, 

d) wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprzestania użyt-
kowania rolniczego nie przekracza 20 lat.

Pomoc na zalesianie gruntów innych niż rolne dzieli się na:
• wsparcie na zalesienie – jednorazowy ryczałt za poniesione koszty 

zalesienia  i ewentualnego ogrodzenia uprawy leśnej, wypłacany  
w pierwszym roku po wykonaniu zalesienia. Kwota pomocy przy-
znawanej w ramach wsparcia na zalesianie wynosi od 1700 do 6260 
zł/ha. Dodatkowo można również uzyskać płatność za wykonanie 
zaleconego przez nadleśniczego, ogrodzenia młodej uprawy leśnej 
2-metrową siatką metalową, w kwocie 2590 zł/ha lub 6,50 zł za 
metr bieżący wykonanego ogrodzenia.

• premię pielęgnacyjną - zryczałtowaną płatność do hektara zalesio-
nych gruntów, wypłacaną, co roku przez 5 lat. Wysokość premii 
obejmuje koszty prac pielęgnacyjnych określonych w planie za-
lesienia, w tym przede wszystkim: odchwaszczenie, czyszczenie 
wczesne oraz ochronę sadzonek przed zwierzyną, a jej wysokość 
wynosi od 970 do 2050 zł/ha. Dodatkowo można również uzyskać 

płatność za zastosowanie zaleconych przez nadleśniczego, 
indywidualnych środków ochrony uprawy leśnej przed 
zwierzyną, w wysokości od 190 do 700 zł/ha.

W przypadku przystąpienia przez beneficjenta do 
schematu II Zalesianie gruntów innych niż rolne, nie jest 
wypłacana premia zalesieniowa.Wnioski o przyznanie po-
mocy na zalesianie w 2009 roku można składać w terminie 
od 1 czerwca do 31 lipca, osobiście w Biurze Powiatowym 
ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 
rolnika lub siedzibę osoby prawnej ubiegającej się o wspar-
cie na zalesianie gruntów bądź wysłać pocztą.

W ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych” 
objętego PROW 2004 – 2006 zostało złożone w Biurach 
Powiatowych Podkarpackiego Oddziału Regionalnego 
ARiMR w Rzeszowie 1530 wniosków i zostało zalesione 
2683,88 ha gruntów rolnych na terenie woj. podkarpackie-
go, w tym w Biurze Powiatowym 54 wnioski i 61,44 ha za-
lesione na terenie powiatu brzozowskiego.

7 czerwca br. odbyło się wielopokole-
niowe spotkanie mieszkańców Cieszanowa 
– „Czereśni” i mieszkańców Orzechówki. 
Na uroczystości zgromadziły się rodzi-
ny, które w latach 1928 - 1930 wyjechały  
z Orzechówki, z nadzieją na lepszy byt. Wy-
darzenia wojenne zmusiły do ucieczki z Cie-
szanowa przed UPA. Był wtedy rok 1944, 
szukali schronienia w rodzinnych stronach, 
bo gdzież im pozostało się ukryć. 

7 czerwca chcieli oni podziękować 
Bogu i ludziom, za okazane serce i pomoc. 
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, 
koncelebrowaną przez Księdza Biskupa Ma-
riana Buczka. Biskup nawiązywał do pielęg-
nowania swoich korzeni oraz do tego, aby 
nie zapominać skąd pochodzimy. - To pięk-
ne, że mimo wszystko, pamiętamy o naszych 
korzeniach, o naszych małych ojczyznach 
- kierował myśl przewodnią spotkania ks. 
Biskup Marian Buczek. 

Kolejnym etapem uroczystości, było 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej. W tym czasie udało mi się porozma-

wiać z kilkoma uczestniczkami zjazdu. 
- Miałam 19 lat, pamiętam jak musia-
łam doić siedem krów dziennie. Mąż był 
w partyzantce, nie było go przy mnie. 
Najgorsze wspomnienia? chyba to, że 
musiałam bardzo ciężko pracować, na-
wet 14 godzin dziennie, mając do tego 
przy boku małą córeczkę, miała wtedy 
roczek - wspominała Pani H. Broś. 
- Miałam 9,5 roku, pasłam krowy. Ba-
liśmy się bardzo, ponieważ inne wioski 
zostały spalone, nasza jakimś cudem 
ocalała - mówiła Pani H. Borkowska.
- Uciekinierzy przyjechali do nas  
w kwietniu 44’. Byliśmy z mężem mło-
dym małżeństwem, odziedziczyliśmy 
dom po moich rodzicach i zamieszka-
liśmy tam. W domu mieszkaliśmy tylko 
my, więc miejsce było. Mieszkali do 
sierpnia. Przywieźli jakiś dobytek, na-
wet krowę przyprowadzili, mimo że było 

daleko - wspominała Pani H. Wilusz.
- Nasi dziadowie chętnie przyjeżdżali na te ziemie. Nie-

Nasze korzenie, nasza Orzechówka

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy
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Były występy, konkursy, porady 
kosmetyczki, wystawy i loteria - każdy 
mógł tego dnia znaleźć dla siebie coś 
interesującego. Mowa tu o II Rodzin-
nej Gimnazjadzie w Dydni, na której 
dziesiątki mieszkańców Dydni i okolic 
bawiło się 31 maja br. na miejscowym 
stadionie. Impreza zorganizowana zo-
stała przez Gimnazjum w Dydni. 

Zebranych powitała Dyrek-
tor Gimnazjum Iwona Pocałuń, która 
przedstawiła szereg atrakcji przygoto-
wanych na ten dzień. Podczas Gimna-
zjady miało miejsce podsumowanie 
projektu edukacyjnego „Trzymaj for-

mę”. Można również było wysłuchać prelekcji na temat zdrowego od-
żywiania wygłoszonej przez Tadeusza Pióro – Państwowego Powia-
towego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie oraz wykładu na temat 
ziołolecznictwa, którego udzielił Krzysztof Kamiński. 

Organizatorzy zadbali również o smakoszy, którzy mieli moż-
liwość degustacji zdrowej żywności. W budynku szkoły można było 
obejrzeć prezentacje zbiorów muzealnych oraz dorobku regionalnych 
artystów, zaś na zewnątrz prezentację wyrobów pszczelarskich. Du-
żym zainteresowaniem cieszyła się część artystyczna w wykonaniu 
młodzieży z Gimnazjum w Dydni. Młodzi artyści z dużym profesjo-
nalizmem i dozą humoru przedstawili program nawiązujący tematyką 
do: Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. 

Wśród atrakcji znalazły się również: taniec współczesny  
w wykonaniu uczennic gimnazjum, pokaz radiowozu policyjnego oraz 
tresury psa, a także loteria fantowa. Kolejka zainteresowanych zebra-
ła się również  przy stoisku kosmetyczki Kamili Szajnowskiej, która 
udzielała porad.

II Rodzinna Gimnazjada w Dydni

którzy są tutaj po raz pierwszy, to bardzo wzruszające - mó-
wiła Pani K. Godowska, która powoli odkrywa swoje ko-
rzenie w Orzechówce.

W części artystycznej, można było podziwiać występy 
dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Orzechówce, Orkiestry 
Dętej pod dyrygenturą Tadeusza Podulki i zespołu ludowego 
„Bliźnianie”. W uroczystości wzięli również udział Starosta 
Brzozowski Zygmunt Błaż i Poseł na Sejm Adam Śnieżek. 

Pan poseł, urodzony orzechowianin, nie krył zadowolenia  
z tego, iż mógł uczestniczyć w tak ważnej uroczystości.  

Gimnazjadę uświetnił występ Młodzieżowego Ze-
społu Pieśni i Tańca „Kalina” z Niebocka. Imprezę zakoń-
czyła zabawa przy muzyce zespołu „RYTM”. 

Podczas gimnazjady można było m.in. skosztować zdrowej żywności...

... i dokładnie obejrzeć radiowóz policyjny

Występ wokalny

Anna Rzepka

Jacek Pempuś

- To dzisiejsze spotkanie odsłania cały rozdział historii Orzechów-
ki, „Czereśni”, Ziemi Cieszanowskiej. Podziwiam tych ludzi, którzy 
dzięki uporowi, wytrwałości i odwadze, przetrwali. Uderzyło mnie, 
z jak wielką rozwagą ci nasi przodkowie potrafili się odnaleźć w tej 
dramatycznej sytuacji. Taka postawa, świadectwo o ich życiu, jest 
warte przekazania następnemu pokoleniu - mówił A. Śnieżek.

Organizatorami uroczystości byli: Prezes Stowarzyszenia 
Czereśnia Edward Dziaduła, Wójt Gminy Jasienica Rosielna Ma-
rek Ćwiąkała oraz Zespół Szkół w Orzechówce na czele z Dyrektor 
Krystyną Masłyk.

W wielopokoleniowym spotkaniu wziął udział Ksiądz Biskup Marian Buczek

Część artystyczna
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Pomimo pogody, która niestety nie dopisała, w Niebocku 
niedziela 21 czerwca br. upłynęła pod znakiem tańca na 
najwyższym światowym poziomie i dobrej zabawy. Dopi-

sała na pewno dobra organizacja i publiczność, dla której corocz-
ne festiwale folklorystyczne stały się już tradycją. W tym roku  
w Niebocku miłośnicy tańca  
spotkali się już po raz piąty. 
Tym razem Międzynarodo-
wy Festiwal Folklorystyczny  
miał miejsce w sali gimna-
stycznej miejscowej szkoły 
podstawowej. Odbył się pod 
honorowym patronatem Staro-
sty Brzozowskiego Zygmunta 
Błaża oraz Posła na Sejm RP 
Adama Śnieżka. Zgromadzo-
ną publiczność brawurowymi 
występami bawiły: z Polski - 
Zespół Pieśni i Tańca „Kalina” 
z Niebocka, zaś z zagranicy:  
z Łotwy - „Uguntina” (Ryga),  
z Mołdawii – „Kodreny” (Ca-
larasi), z Ukrainy – „Serpanok” (Lwów). Wśród gości imprezy, 
zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Dydni, Gmi-
nę Dydnia przy współudziale szkół z Niebocka, znaleźli się: 
Adam Śnieżek – Poseł na Sejm RP, Janusz Draguła – Wicestro-
sta Brzozowski, Leszek Ciepły - Radny Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia oraz 
Alina Maślak - Sekretarz Gminy Dydnia.

Jak podkreśla Jacek Adamski – Dyrektor Gminnego  
Ośrodka Kultury w Dydni - Festiwal finansowany jest z pro-
gramu Inicjatyw Integracji Społecznej oraz przez Urząd Mar-
szałkowski w Rzeszowie i Starostwo Powiatowe w Brzozowie,  
a także innych sponsorów. J. Adamski powrócił wspomnieniami 
do pierwszych festiwali - Przez pięć lat mieliśmy okazje zapo-
znać się z folklorem z różnych stron świata. Tutaj w małej miej-
scowości Niebocko wystąpiło ok. 1000 młodych artystów z wie-
lu miast, a nawet stolic. Na początku było bardzo trudno, było 
wiele problemów, ale uporaliśmy się z trudnościami, a o naszym 
Festiwalu mówiono przychylnie w innych miastach: Sanoku,  
Jaśle, Dynowie, Brzozowie. Dzisiaj tym wszystkim osobom, któ-
re nam pomogły - za bezinteresowną pomoc - serdecznie dzię-
kuję. To nie jest organizacja mniejszej czy większej imprezy, to 
jest tworzenie historii, która będzie świadczyć o nas i o Gminie 
Dydnia. 

Tegoroczny V Międzynarodowy Festiwal Folklorystycz-
ny dostarczył publiczności wielu wzruszeń, a entuzjazm i radość,  
z jaką przyjechali do Niebocka jego uczestnicy, udzielił się 
wszystkim widzom. 

Zespół Pieśni i Tańca „Kalina” z Niebocka założo-
ny przez Gminny Ośrodek Kultury w Dydni w 2004 r., obec-
nie działa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum  
w Niebocku. Składa się z grupy starszej, liczącej 24 uczniów  
i grupy młodszej, liczącej 30 uczniów. Zajęcia grupy odbywają 
się raz w tygodniu pod okiem choreografa Adam Króla. Opie-
kunami zespołu są Beata Dżoń i Beata Ziółkoś-Florek. Zespół 
bierze udział w licznych uroczystościach szkolnych i środowi-
skowych, występował na przeglądach i konkursach w Polsce  
i zagranicą. Jako współorganizator corocznego Międzynarodo-

wego Festiwalu „Dzieci Gór i Dolin” ma możliwość wzbogace-
nia doświadczeń, poznania kultury innych narodów i godnego 
reprezentowania gminy. Grupa starsza brała udział w występach 
na Słowacji, w ubiegłym roku gościła na Międzynarodowym 
Festiwalu „Ote Wrota” w Kijowie i we Lwowie. 

Narodowy Taneczny 
Zespół „Uguntina” z Łotwy 
 powstał w 1948 roku. W zespole 
tańczy około 150 dzieci i młodzie-
ży w wieku od 5 do 25 lat. Zespół  
w swoim repertuarze ma tań-
ce latynoskie, tańce narodów 
nadbałkańskich, tańce krajów 
europejskich. W roku ubiegłym 
zespół „Uguntina” zatańczył  
w Operze Narodowej, gdzie za-
prezentował część ze swojego re-
pertuaru. Są po raz drugi w Polsce. 
Po raz pierwszy odwiedzili nasz 
kraj w 1997 roku. Choreografem  
i kierownikiem zespołu jest 

Gita Udre. Zespół bierze udział  
w różnych festiwalach w kraju i poza jego granicami. 

Zespół Tańca Ludowego „Kodreny” z Mołdawii  
powstał w 1952 roku. W czasie swojego istnienia przez zespół 
przewinęło się kilka pokoleń tancerzy. Obecnie w zespole ist-
nieją też grupy tancerzy: podstawowa, przygotowawcza i grupa 
najmłodsza. Grupa obecna jest aktywnie zaangażowana w dzia-
łalność miasta CALARASI. Każdego roku zespół bierze udział 
we wszystkich festiwalach w kraju, jak i zagranicą. W  2006 r.  
wystapił w festiwalach w Odessie na Ukrainie – gdzie zdobył 
Grand Prix. W 2007 r. uczestniczyli w festiwalach w mieście 
Nesebr w Bułgarii, gdzie zdobyli I miejsce. W 2007 roku zespół 

obchodził 55-lecie istnienia. Kierownikiem zespołu jest Beje-
narei Ana.

Narodowy Zespół Tańca Dziecięcego z Ukrainy Serpa-
nok (Lwów). Istnieje od 1993 r. w Szkole Tańca Narodowego, 
gdzie uczęszczają dzieci od 5 do 18 lat. Ogółem w szkole tań-
czy 350 dzieci. Przedstawiają tańce różnych regionów Ukrainy. 
Zespół jest laureatem międzynarodowych konkursów. Tańczyli 
i śpiewali w Bułgarii, Rosji, Polsce, Niemczech, Francji, Danii, 
Anglii, Kolumbii. Kierownikiem zespołu jest Walentina War-
townik. 

„Dzieci Gór i Dolin” w Niebocku

Młodzi artyści z Ukrainy

„Kalina” z Niebocka

Magdalena Pilawska
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Wycieczka została zorganizowana ze środków Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, w ramach projektu edukacyjnego, jaki w tym roku 
szkolnym jest prowadzony w SP Nr 1, SP Nr 2 i w Gimnazjum w Golco-
wej. W ramach tego projektu, w ciągu całego roku są prowadzone zajęcia 
pozalekcyjne, a uzupełnieniem programu zajęć są wycieczki edukacyjne. 

W tym roku szkolnym, uczniowie ostatnich klas ww. szkół uczest-
niczyli już w dwudniowej wycieczce do Ogrodu Botanicznego w Krako-
wie, Ojcowskiego Parku Narodowego i Planetarium w Chorzowie. 

W ostatnim tygodniu maja wyjechali na kolejną, tym razem pię-
ciodniową wycieczkę, której trasa prowadziła przez Muzeum Techniki  
w Warszawie, Akwarium Gdyńskie Morskiego Instytutu Rybackiego  
w Gdyni, Stację Morską w Helu i Słowiński Park Narodowy. W każdym 
z tych miejsc były zamówione zajęcia edukacyjne o różnorodnej formie: 
ćwiczenia laboratoryjne, pokazy, prezentacje i prelekcje połączone ze 

Wycieczka edukacyjna 
golcowskich uczniów

zwiedzaniem odwiedzanych miejsc. Na trasie wyciecz-
ki, w trakcie postojów, można było obejrzeć zamek  
w Malborku oraz Trójmiasto: Gdańsk, Sopot, Gdynię  
z ich głównymi atrakcjami. Uczniowie mieli okazję 
poznać florę i faunę Bałtyku, tereny chronione oraz 
tereny zagrożone zniszczeniem wskutek działalności 
różnych dziedzin gospodarki oraz obszary przyrodni-
cze, parki i ogrody kształtowane przez człowieka. 

Golcowscy uczniowie zobaczyli morze, posza-
leli na ruchomych wydmach, spacerowali brzegiem 
morza – jednym słowem zakosztowali rozrywki, jaka 
w rodzinnej wsi jest dla nich niedostępna. W drodze 
powrotnej przejechali przez tereny kopalni węgla 
brunatnego koło Konina i widzieli elektrownie ciep-
lne „Konin” i „Pątnów”, a postój w Licheniu Starym 
umożliwił zwiedzenie tego Sanktuarium. 

Bogaty program edukacyjny dostarczył ucz-
niom bardzo dużą porcję wiedzy, a dzięki funduszom 
zewnętrznym dzieci mogły uczestniczyć w wycieczce, 
której sfinansowanie przekraczałoby możliwości więk-
szości ich rodziców.

Grupowa fotografia z wycieczki edukacyjnej

W Akwarium Gdyńskim Morskiego Instytutu Rybackiego

Tomasz Bober

W minionym roku szkolnym w Ze-
spole Szkół w Wesołej realizowane były 
trzy projekty, które widniały pod nazwą 
„Szkoła zdrowia”.

Jednym z nich był pro-
gram „Trzymaj formę”, którego 
głównym celem było poszerze-
nie wiedzy dotyczącej zdrowego 
żywienia, zbilansowanej diety, 
aktywności fizycznej, zachowań 
konsumenckich oraz kształtowa-
nia umiejętności niezbędnych do 
utrzymania zdrowia i kondycji fi-
zycznej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem odpowiedzialności indy-
widualnej i świadomego wyboru. 
W trakcie trwania projektu ucz-
niowie m.in. zostali zapoznani 
z zasadami prawidłowego żywienia, 
uświadomiono im potrzeby podejmowa-
nia aktywności fizycznej, nauczono pod-

stawowych zasad dopasowania sposobu 
odżywiania do stylu życia. Program był 
realizowany przez Panią Krystynę Kitę 

w klasie I gimnazjum, jednak ostatecznie 
objęta nim była cała szkoła. 

Kolejny projekt to „Razem mo-

żemy więcej”, nad którym pieczę spra-
wowała Dyrektor szkoły Pani Lesława 
Baran. Obejmował on zajęcia edukacyjne 
mające na celu przekazanie informacji do-
tyczących zdrowego stylu życia. Odbyły 
się spotkania z dietetykiem, lekarzem, 
instruktorem aerobiku, które cieszyły się 
dużym zainteresowaniem.

Ostatni program to ogólno-
polska kampania „Zachowaj trzeź-
wy umysł” prowadzona przez Pana 
Grzegorza Hardulaka. Założeniem 
owego projektu jest promowanie 
zachowań prospołecznych i pro-
zdrowotnych, przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom używania 
alkoholu, narkotyków oraz prze-
mocy, a także promowanie sportu 
jako alternatywy wobec patologii.

20 maja br. na terenie szkoły 
odbyła się uroczystość, która była 
podsumowaniem projektu „Szko-
ła zdrowia”. Program imprezy był 
bardzo urozmaicony, rozpoczął się 

od pogadanki dietetyczki Ireny Woźniak 
na temat prawidłowego żywienia. Następ-

Szkoła Zdrowia w Wesołej

Jeden z pokazów tanecznych
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nie interesującą prelekcję wygłosił dyrek-
tor Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej 
w Brzozowie Tadeusz Pióro, który wraz  
z Małgorzatą Szpiech, ko-
ordynatorką akcji „Trzymaj 
formę”, przybył na uroczy-
stość. 

Swoją obecnością go-
spodarzy zaszczycili rów-
nież: kierownik GZEAS-u 
Pan Józef Gratkowski, lekarz 
Marian Mac oraz higienistka 
Małgorzata Dańko. 

Kolejnym punktem 
programu była część arty-
styczna przygotowana przez 
uczniów szkoły. Obejmo-
wała ona wspaniałe pokazy 
taneczne oraz krótkie scenki 
teatralne promujące zdrowy tryb życia.

Po występach na scenie pojawi-
ła się Maria Chudzikiewicz, która przy 
dźwiękach dyskotekowej muzyki popro-
wadziła aerobik. Pokaz był krótki, jednak 
bardzo intensywny i zaangażował wszyst-
kich siedzących na widowni. 

Po wyczerpujących ćwiczeniach 
uczestnicy imprezy mogli udać się na 
zasłużony posiłek. Przy efektownie przy-

gotowanych stoiskach uczennice Zespołu 
Szkół w Wesołej oraz Panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich częstowały potrawami, 
które nie tylko wspaniale smakowały, ale 
były także bardzo pożywne i zdrowe. 

Ostatnią częścią uroczystości były 
zawody sportowe. W skoku w dal pierw-

sze miejsca należały do: SP – Aleksandry 
Kozub i Rafała Barnusia, Gimnazjum – 
Aleksandry Dąbrowskiej i Kamila Sochy.

W biegu na 60 m zwycięzca-
mi zostali:
SP – Aleksandra Kozub i Pa-
weł Potoczny, Gimnazjum 
– Karolina Sękowska i Bła-
żej Winiarski.

Na koniec został roz-
strzygnięty konkurs rysun-
kowy pt.: „Żyj zdrowo”, 
którego laureatką została 
Wioletta Sowa z klasy IV. 
Natomiast w konkursie na 
najpiękniejszą postać wa-
rzywno – owocową bezkon-
kurencyjna okazała się Kin-

ga Kita z klasy VI. 
W ten sposób program „Szkoła 

zdrowia” został zamknięty, jednak jesz-
cze na długo pozostanie w pamięci ucz-
niów oraz gości, którzy mieli okazję być 
uczestnikami wspaniałej imprezy promu-
jącej zdrowy, aktywny fizycznie tryb ży-
cia.

Pamiątkowe zdjęcie z podsumowania programu „Szkoła zdrowia”

15 maja br. w sali widowiskowej w Jasienicy Rosielnej odbył się 
I Przegląd Piosenki Ludowej dla dzieci w wieku 4-7 lat. Pomysłodawcą  
i głównym organizatorem było Przedszkole w Bliznem na Małej Stronie,  
a współorganizatorami byli GOPS i GOK w Jasienicy Rosielnej.

Przedszkole pozyskało na ten cel środki finansowe z GOPS-u 
realizującego zadania programu profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych w gminie Jasienica Rosielna. Środki te otrzyma-
liśmy po opracowaniu i przedłożeniu w Urzędzie Gminy w miesiącu 
lutym br. Programu Profilaktyczno-Terapeutycznego realizowanego  
w ramach autorskiego programu „Jak drzewiej bywało. Dziedzictwo 
kulturowe naszego regionu. Edukacja regionalna”, który realizujemy 
w naszym przedszkolu od 2001 r.

W ramach tego programu zaznajamiamy dzieci z lokalnym folk-
lorem (przyśpiewkami, gwarą, podaniami, legendami i zwyczajami 
ludowymi). Prowadząc regularne zajęcia rytmiczno-taneczne uczymy 
dzieci lokalnych tańców ludowych, które prezentujemy szerszemu 
gronu odbiorców podczas uroczystości przedszkolnych i w ramach 
współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Bliznem. 
Wspólnie z dziećmi i ich rodzicami zorganizowaliśmy stałą ekspozycję  
w szatni „Kącik Regionalny”, którą systematycznie wzbogacamy o 
nowe eksponaty, prowadzimy także zajęcia dydaktyczne poświęcone 
lokalnej kulturze i obrzędowości. We współpracy ze sponsorami uszy-
liśmy spódniczki dla dziewczynek, wzorowane na lokalnym stroju lu-
dowym, celem wykorzystania ich podczas występów.

 Natomiast pomysł na napisanie Programu Profilaktyczno-
Terapeutycznego powstał w wyniku zaobserwowania w dzisiejszym 
świecie niepokojących zjawisk: pęd za pieniądzem, karierą, brak czasu 
dla najbliższych, a zwłaszcza dla dzieci. Efektem tego jest skłanianie 
się młodego pokolenia ku środowiskom subkulturowym, w wyniku 
zbyt luźnych więzi emocjonalnych z rodziną.

Kierując się przysłowiem: „Czym skorupka za młodu nasiąknie, 

tym na starość trąci”, wierzymy i mamy nadzieję, że roz-
winięte i rozbudzone przez nas zainteresowania w przy-
szłości uchronią dzieci przed szukaniem celu, akceptacji 
i możliwości samorealizacji w grupach patogennych oraz 
spędzaniem wolnego czasu z dala od innych (przed kom-
puterem, telewizorem), bądź przed stosowaniem różnego 
typu używek jako środka poprawy nastroju i ucieczki od 
„szarej codzienności”.

Program ten jest więc próbą przeciwdziałania tym 
zjawiskom. Jego główny cel to rozbudzenie u dzieci od jak 
najmłodszych lat zainteresowania kulturą narodową, tra-
dycjami, obrzędami, zabytkami - jako wartościami ponad-
narodowymi. Dzieciom należy dostarczać prawidłowych 
wzorców spędzania wolnego czasu, przeżywania świąt  
i uroczystości rodzinnych, a przede wszystkim umiejęt-
ności budowania prawidłowych relacji interpersonalnych 

Przegląd Piosenki Ludowej dla dzieci

Dzieci wdzięcznie prezentowały się na scenie

Krystyna Kita
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opartych na życzliwości, otwartości i pozbawionych 
agresji i wulgaryzmu, o co tak trudno w dzisiejszej rze-
czywistości. W ramach tego programu powstał pomysł 
zorganizowania Przeglądu Piosenki Ludowej. Do udzia-
łu w przeglądzie swój udział zgłosiło 27 dzieci z przed-
szkoli i klas „0” gminy Jasienica Rosielna. Dzieci miały 
za zadanie zaśpiewać jedną piosenkę ludową: popularną, 
bądź nauczoną przez dziadków.

Zmagania dzieci obserwowali zaproszeni goście: 
Wójt Gminy Marek Ćwiąkała, Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Urszula Brzuszek, Dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury Jan Winiarski, Kierow-
nik Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznem 
Dorota Kuźnar. Wśród gości był także przedstawiciel 
Domu Spokojnej Starości wszystkim dobrze znany, bo 
rodem z Jasienicy Józef Tarnawski oraz członkowie 
kapeli „Bliźnianie” z Bliznego:  Krystyna Kielar, Józef 
Gierlach, Jan Winiarski.

Dodatkową atrakcją przeglądu był udział gości 
specjalnych, wywodzących się z kręgu lokalnych twór-
ców ludowych: Zofii Mateja, która wyczarowuje cuda z 
włóczki za pomocą szydełka, Tadeusza Śnieżka - rzeź-

biarza w kamieniu oraz Andrzeja Kwolka – rzeźbiarza w drewnie. Ar-
tyści zaprezentowali swoje dzieła, które można było podziwiać podczas 
trwania przeglądu.

Na widowni nie zabrakło również rodziców małych artystów, 
którzy dzielnie kibicowali i mocno trzymali kciuki za swoje pociechy. 
Podczas całego spotkania zarówno wśród uczestników, zaproszonych 
gości i publiczności panowała atmosfera radosnej zabawy. Niektóre pio-
senki wzbudzały taki entuzjazm, że włączała się do ich śpiewu cała sala. 
W przerwie przeglądu na wszystkich czekał słodki poczęstunek oraz 
prezentacja instrumentów ludowych, używanych przez kapelę „Bliź-
nianie”. Największe zainteresowanie wzbudził kontrabas. Jako gospo-
darze, grupa starszaków z Przedszkola w Bliznem zagościła dłużej na 
scenie. Dzieci ubrane w jednolite stroje, wykonały popularną piosenkę 
„Maryna gotuj pierogi” i zatańczyły nasz regionalny krośnieński taniec 
„Jacok”. Po występach małych artystów głos zabrali nasi goście, któ-
rzy podzielili się swoimi wrażeniami i podsumowali występy. Wszyscy 
uczestnicy zostali nagrodzeni uroczymi maskotkami i pamiątkowymi 
dyplomami. 

Przegląd wzbudził ogromny entuzjazm wśród uczestników, wi-
dzów i gości. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie równie do-
bry, a może jeszcze lepszy. 

Krystyna Cwynar, Anna Malinowska       

17 maja br. z inicjatywy Rady Rodziców i Grona Pedago-
gicznego Zespołu Szkół w Górkach odbyła się po raz kolejny śro-
dowiskowa impreza o randze powiatowej – „Trawisiada” w Gór-
kach. Jej siódma edycja znów promowała ideę regionalizmu oraz 
pracę szkoły w tym zakresie. W niedzielne popołudnie do naszej 
miejscowości przybyli goście: Poseł na Sejm RP Adam Śnieżek, 
Przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego Henryk Kozik, 
Sekretarz Powiatu Brzozowskiego Ewa Tabisz, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Brzozowie Stanisław Pilszak, Zastępca Burmi-
strza Piotr Stańko, Radny Rady Miejskiej w Brzozowie Wiesław 
Graboń oraz sołtys Górek Grzegorz Ostrowski. Nie zabrakło także 
mieszkańców Górek i okolicznych miejscowości. 

Otwarcia imprezy dokona-
ła Dyrektor Zespołu Szkół  Ce-
lina Szczepańska. Jak co roku 
głównym punktem uroczystości 
był konkurs na „Najmilszą lalkę 
- Trawisię”. Brało w nim udział 
52 uczestników. Wszystkie lale 
były niezwykle oryginalne, po-
mysłowe i wykonane z natural-
nych materiałów. Jury konkursu  
w składzie: Andrzej Jonarski, 
Małgorzata Gacek oraz Mar-
celina Domaradzka oceniło 22 
Trawisie i przyznało następu-
jące nagrody: GRAND PRIX 
– „Zimna Zośka” Katarzyna Myćka (Gimnazjum Górki), I miejsce 
– „Trawianeczka” Sylwia Lutecka, Karina Szarek, Rafał Lutecki 
(SP Wzdów), II miejsce – „Wiki” Zuzanna Mazur, Katarzyna Żół-
kiewicz, Marzena Bek (ZS Wzdów), III Miejsce – „Filusia” Mar-
tyna Grzebień (SP Górki), wyróżnienie - „Rózia” Maciej Mrozek, 
Urszula Sobola, Krzysztof Śnieżek (SOSW Brzozów), wyróżnie-
nie – „Stokrotka” Patrycja Szczepańska, Jakub Piecuch (SP Górki). 
Podczas tegorocznej Trawisiady wybrana została również Trawisia 
Publiczności, na którą głosowali dorośli uczestnicy Trawisiady. 
Nagrodę publiczności otrzymała – „Filusia” wykonana przez Mar-

tynę Grzebień (SP Górki). 
Tradycyjnie imprezę pro-

wadziła Renata Florek. Na bogaty 
program artystyczny złożyły się 
występy: zespołu tanecznego, który 
zaprezentował tańce ludowe, ucz-
niów klasy „O”, którzy zaprezento-
wali się w inscenizacji „Od małola-
ta do zmierzchu babiego lata” oraz  
uczennic działających w kółku mu-

zycznym, prowadzonym przez D. Kobylak. Pięknie zaśpiewa-
ne piosenki przez Aleksandrę Raś i Aleksandrę Owsianą zo-
stały nagrodzone gromkimi brawami. Niezwykłym aplauzem 
cieszyły się występy pary tanecznej klubu „Gracja” z Kros-
na. Duże zainteresowanie wzbudził też pokaz grupy ju-jitsu.  
W tym roku licznie zgromadzonej publiczności swój doro-
bek zaprezentowała również kapela Staśka Derenia z Sanoka, 
która wykonała piosenki podwórkowe i muzykę cygańską.

 Rada Rodziców zapewniła wszystkim dzieciom 
liczne atrakcje. Przygotowano tor, gdzie nasi milusińscy mo-

Naszą wioskę Trawisia kocha nie od dzisiaj

Zespół taneczny zaprezentował tańce ludowe

Konkursowe lale - Trawisie
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Elżbieta Wolańska-Dereń 
           Dorota Długosz

gli zrealizować swe marzenia i pokierować 
bardzo popularnymi dziś quadami. Z kolei 
dla najmłodszych dzieci przygotowana była 
trampolina, tocząca kula oraz dmuchana zjeż-
dżalnia. Zainteresowaniem cieszyła się też lo-
teria fantowa, zaś każdy smakosz mógł zna-
leźć coś dla siebie w obficie zaopatrzonym 
bufecie. Całość imprezy zakończyła zabawa 
dla dorosłych, z której dochód został przezna-
czony na rzecz szkoły. 

 Uroczystość ta mogła się odbyć dzięki operatywności Rady Rodziców  
i hojności sponsorów, którym serdecznie dziękujemy. Sponsorami „Trawisia-
dy” byli: Starosta Brzozowski, Burmistrz Brzozowa, Zakład Usługowo-Handlo-
wy Stanisław Pytlak, Huta Szkła Gospodarczego „Kama”, Muzeum Regionalne  
w Brzozowie, Kantor Wymiany Walut Robert Matracki, Sklep „Cross” Krzysztof 
i Jolanta Sowa, Sklep „No More” Magdalena i Daniel Korona, Sklep Warzywny 
Alicja Chmura, Sklep „Kubuś” Wiesław Graboń,  Radny Gminy Brzozów Wiesław 
Graboń. 

Letnia kolekcja ze sklepu Elżbiety Kuś połączyła w sobie klasykę  
i nowoczesność. Znajdziemy w niej nieśmiertelną „małą – czarną”, długie 
wystawne balowe suknie, czy inne eleganckie kreacje - utrzymane w sto-
nowanej kolorystyce. Świeżość wprowadzają typowo plażowe propozycje 
w egzotyczne wakacyjne wzory i zwiewne sukienki. Dużą rolę pełnią do-
datki, tzw. „niezbędniki”, kapelusze, pierścionki, naszyjniki, bransoletki  
i profesjonalny makijaż. 

Tak pokrótce wygląda relacja z IX Pokazu Mody, który odbył  się  
w Brzozowskim Domu Kultury 10 czerwca br. Na wybiegu wystąpiły 
młode atrakcyjne modelki, które do pokazu zakwalifikowały się poprzez 
udział w castingu. Zaprezentowały one kreacje ze sklepu odzieżowego 
Elżbiety Kuś. W trakcie imprezy wybrano najmilszą modelkę pokazu. 
Została nią Klaudia Szpiech. W nagrodę otrzymała suknię prezentowaną  
w czasie pokazu oraz udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej, którą zor-
ganizuje Ewa Szychta ze Studia Fotografii i Reklamy „Wrona”. Ponadto 
jury wyróżniło jeszcze dwie modelki: Katarzynę Lasek oraz Sylwię Wola-
nin, które również otrzymały pamiątkowe nagrody. 

Jak co roku dla widzów pokazu przygotowano liczne atrakcje. Swo-
je umiejętności aktorskie zaprezentowali młodzi aktorzy z teatru Ma-Ma. 
W przerwach wystąpiły wokalistki: Aleksandra Owsiany, Mariola Leń, 
Anna Jurczak i Karolina Konopka oraz tancerze break dance ,,Step Fak-

tor“. Utalentowana młodzież z naszego powiatu po-
pisowo wcieliła się w popularne zespoły muzyczne 
i solistów: Abbę, Tomasza Jacykowa, Marię Peszek, 
Małgorzatę Ostrowską, Boys i Marilyn Mansona. 

Nad profesjonalnym przygotowaniem do wy-
stępów modelek i młodych aktorów czuwały osoby 
zza kulis – Małgorzata Pietrasz odpowiedzialna za 
stylizacje postaci, Magdalena Sawicka – wizażystka 
oraz Magdalena Naleśnik z Zakładu Fryzjerskiego 
„Magdalena II”. 

Pomysłodawcą i głównym organizatorem im-
prezy była Urszula Woroniec z Brzozowskiego Domu 
Kultury.

„Modny” wieczór w BDK

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Filia  
w Brzozowie ogłasza Wakacyjną Abolicję dla zapominalskich czy-
telników. W dniach od 1 lipca do 31 sierpnia 2009 r. można zwrócić 
do biblioteki zaległe książki bez żadnych regulaminowych konse-
kwencji. Również zaległe, niezapłacone dotąd kary, będą anulowa-
ne, pod warunkiem, że czytelnik odwiedzi naszą placówkę. 

Abolicja dla dłużników w Bibliotece Pedagogicznej w Brzozowie

Elżbieta Szul - Kierownik Filii

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kroś-
nie Filia w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 2, bę-
dzie czynna w okresie wakacyjnym: poniedziałek, wto-
rek, czwartek, piątek od 10 do 15. Gorąco zachęcamy 
czytelników do skorzystania z abolicji. 

Magdalena Pilawska

Wokalistka 
Mariola Leń

Tancerze break dance „Step Faktor”
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Tymi słowami wita Rudawiecka 
Izba Pamięci, której otwarcie odbyło 
się w dniu 14 czerwca. Jest to końcowy 
etap ciągłości drugiego projektu 
Programu Integracji Społecznej, 
którego liderem jest Jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej,  
a partnerem Stowarzyszenie Ko-
biet Wiejskich.

   Nowopowstały Klub 
Seniora był pierwszą inicjatywą 
zorganizowaną w Rudawcu, a co 
za tym idzie, każda inicjatywa 
powinna mieć dalszy ciąg wspa-
niałych pomysłów, które należy 
wdrażać, by ubarwić szarą co-
dzienną rzeczywistość.

Idąc tym tokiem myślenia 
staramy się pogłębiać więzi międzypo-
koleniowe, dlatego też, dwie organiza-
cje społeczne – OSP i SKW przystąpiły 
do drugiego etapu projektu, którym było 
utworzenie Izby Pamięci, i aby podkre-
ślić, że jest to nasza, jedyna, wymarzona 
izba - nadaliśmy jej nazwę „Ru-
dawiecka Izba Pamięci”.

W jej powstanie zaanga-
żowanych zostało wiele osób, 
które okazały się nieocenione 
przy remoncie na zewnątrz i we-
wnątrz budynku. Szpachlowano 
ściany, czyszczono i malowano 
stolarkę okienną, drzwiową, ma-
lowano podłogi oraz wykonano 
wiele innych prac, aby budynek 
nabrał swojej świetności w du-
chu minionego czasu. 

Działalność Klubu Senio-
ra nie opiera się tylko na dzisiej-
szym pięknie widzianego świata, 
ale na spotkaniach seniorów wraca się 
często wspomnieniami do uroku czasów  
i rzeczy, które bezpowrotnie minęły.

Pomieszczenie Klubu Seniora 
sąsiaduje z pomieszczeniami Rudawie-
ckiej Izby Pamięci, a więc jest to idealne 
miejsce dla rzeczy i pamiątek, które mają 
swoją historię i blask minionego czasu, 
do którego człowiek często powraca z no-
stalgią. 

Jesteśmy dumni z tego, że budynek 
i pomieszczenia, które do tej pory nie były 
w pełni wykorzystane w sposób szczytny, 

ze względu na zły stan techniczny, są 
obecnie wyremontowane. 

W Rudawieckiej Izbie Pamięci 
pragniemy się na chwilę zatrzymać, po-
myśleć i uchronić od zapomnienia czas 
miniony, czas naszych ojców i dziadów,  
a może jeszcze wcześniejszy. To my je-

steśmy spadkobiercami wszelkiego do-
bra, które początek wzięło od sierpa, 
kądzieli, wrzeciona czy żaren. Te przed-
mioty są między innymi w naszym po-
siadaniu i zajmują honorowe miejsce  
w Izbie Pamięci, to w nich drzemie duch 

przeszłości, może biednej, ale bogatej  
w ciepło, jakim darzyło się drugiego 
człowieka. Czy dziś, w czasach wolnej 
Polski, dobrobytu, niezależności finanso-
wej i materialnej – czuje się tego ducha  
i ma się tyle ciepła dla drugiej osoby?

Na to, i na podobne pytania, mogą 
odpowiedzieć ludzie – seniorzy i ekspo-
naty „odpoczywające” po ciężkiej pracy 
w Rudawieckiej Izbie Pamięci. 

Przecięcia wstęgi dokonali: Maria 
Potoczna – Sekretarz Gminy Nozdrzec, 
Danuta Czaja – Przewodnicząca Stowa-

Gdzie piwonii kwitnie kwiat
gdzie schylona malwy głowa

tam cudowny stary świat
odkrywamy dziś od nowa”

Rudawiecka Izba Pamięci
rzyszenia Kobiet Wiejskich, Agnieszka 
Baran – Koordynator Gminna Programu 
Integracji Społecznej oraz Józef Czaja 
– Prezes Jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej.

Gośćmi otwarcia byli – Pan Marcin 
Bober wraz z małżonką – jeden z pierw-

szych nauczycieli rudawieckiej 
szkoły (jego pierwsi uczniowie są 
już dziadkami), Pan Tomasz Kędra 
z Grabownicy - założyciel „Ma-
łego Skansenu” oraz Pani Beata 
Jastrzębska – Kierownik Środowi-
skowego Domu Samopomocy im. 
Anny w Izdebkach i mieszkańcy 
naszej społeczności.

Część artystyczna, jaką 
przygotowano na tę okoliczność, 
składała się z wierszy – między 
innymi Marii Konopnickiej oraz 

z książek, wydanych we Lwowie, 
pt. „Czytania Polskie” (publika-

cje zawierają rysunki Z. Ćwiklińskiego  
i Z. Wierciaka, barwne tablice M. Ol-
szewskiego oraz rysunki J. Matejki  
i A. Grottgera).

W monologu (z książki z 1921 r.) 
wystąpiła Kasia Boczar. Wiele książek, 

kalendarzy (z 1917 r.) oraz nume-
rów „Rycerza Niepokalanej” ofia-
rował Rudawieckiej Izbie Pamię-
ci Pan Tadeusz Kowal – znawca  
i wielki miłośnik starych przed-
miotów.

W tym dniu wszyscy obec-
ni na spotkaniu zostali ugoszczeni 
staropolską zupą ogórkową oraz 
gołąbkami. Świeże domowe ciasto, 
upieczone przez panie z SKW było 
dodatkiem do aromatycznej kawy.

Liderzy projektu dziękują 
wszystkim za przybycie, ofiaro-

dawcom za eksponaty, pracowni-
kom i uczestnikom ŚDS za piękne 

napisy oraz zaproszenia, a mieszkańcom 
Rudawca, strażakom oraz kobietom  
z SKW za pomoc przy remoncie i dopro-
wadzenie budynku do stanu używalności, 
gdyż dzięki temu marzenia stały się rze-
czywistością a uroki czasów minionych 
będą przypominać „skąd nasz ród”.

 
Serdecznie zapraszamy wszystkich 

chętnych do zwiedzenia naszej Rudawie-
ckiej Izby Pamięci.

Danuta Czaja 
Przewodnicząca SKW w Rudawcu

Uroczystego otwarcia dokonała m.in. Danuta Czaja

Eksponaty w Rudawieckiej Izbie Pamięci



e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl 23

INFORMACJE  Z  POWIATU

20 czerwca br. w Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach odbyło się 
podsumowanie projektu, dotyczącego zajęć pozalekcyjnych, któ-
rych celem było rozwijanie zainteresowań folklorem, kulturą regio-
nalną oraz utworzenie zespołu pieśni i tańca.

Projekt obejmował dzieci i młodzież z trzech szkół: Szko-
ły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Gimnazjum  
Nr 1 w Izdebkach. Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Grażyna Gła-
dysz, która powitała wszystkich przybyłych gości: Wójta Gminy Noz-
drzec Antoniego Gromalę, Przewodniczącego Rady Gminy Romana 

Wojtarowicza, Radnego Rady Powiatu Marka Owsianego, Księdza 
Józefa Kasperkiewicza - Proboszcza Parafii Izdebki, Radnego Rady 
Gminy Dariusza Oleniacza, Agnieszkę Baran - koordynatora pro-
jektu, dyrektorów szkół: Marię Pinderską - Dyrektora SP w Wesołej 
- Ujazdy), Aleksandra Fila - Dyrektora Zespołu Szkół w Warze, Le-

Kolejny projekt PIS zakończony

M. Herbut

sławę Baran  - Dyrektora Zespołu Szkół w Wesołej, 
Mieczysławę Wojdanowską – Przewodniczącą KGW 
w Izdebkach, Danutę Czaję – Przewodniczącą KGW  
w Rudawcu, Józefa Czaję – Sołtysa wsi Rudawiec, Prze-
wodniczącą Rady Rodziców w Gimnazjum Krystynę 
Mikoś oraz Przewodniczącą Rady Rodziców w SP Nr 2  
w Izdebkach Beatę Job. 

Po oficjalnym rozpoczęciu Dyrektor Grażyna 
Gładysz ogłosiła konkurs na nazwę zespołu, który do 

tej pory występował jako „Izdebczanka”.  Uczniowie 
biorący udział w projekcie zaprezentowali trzy tańce: „La-
sowiaka”, „Cebulkę”, „Krakowiaka” oraz dwie przyśpiewki 
pt. „Sarna” i „Pognała wołki na Bukowinę”. Uroczystość za-
kończyła się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.  

Tańce ludowe w wykonaniu młodzieży

Celem projektu było zainteresowanie uczniów folklorem

Pomimo kapryśnej pogody na zawody spławikowe o Mistrzostwo 
Koła ,,Brzana” przybyło spore grono wędkarzy, miłośników wędkowa-
nia metodą spławikową. W zawodach uczestniczyło 35 zawodników  
w tym 6 juniorów. Nad prawidłowością zawodów czuwało 3 sędziów 
pod przewodnictwem Jana Burzyńskiego. Zawody odbyły się na sta-
wach w Dynowie u Pana Domina. Staw znany jest z obfitości w ryby, 
szczególnie amury, karpie, liny i szczupaki.

Pomimo zmiennej pogody brania były obfite. Szczególnie szczęś-
liwe dla tych wędkarzy, którzy wylosowali stanowiska na głębszym 
brzegu stawu. Największą frajdę z wędkowania mieli mali wędkarze, 
którym każda złowiona ryba, nawet najmniejsza, dawała dużo radości. 
Po zakończeniu zawodów odbyło się komisyjne ważenie ryb w celu ob-
liczenia ilości zdobytych punktów przez zawodników.

Najwięcej punków i zarazem I miejsce zdobył Wiesław Szpiech, 
który otrzymał 4960 pkt. (4,960 kg); II miejsce zdobył Bogdan Czapor 
4400 pkt. III  miejsce na podium zdobył wieloletni Mistrz Koła Krzysz-
tof Toczek. 
W grupie Juniorów: I miejsce zdobył Damian Tomański, II miejsce 
Dawid Toczek i III miejsce Gracjan Krupa. 

Wszyscy zawodnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy i atrak-
cyjne nagrody. Mistrzowie Koła będą reprezentowali Koło ,,Brzana” na 
Mistrzostwach Okręgu PZW w Krośnie. Na koniec zawodów odbył się 
piknik wędkarski przy ognisku. 

Prezes Koła Marek Owsiany zaprosił wszystkich na następne za-
wody, które odbędą się za 2 miesiące.  

Mistrzostwa Koła PZW ,,Brzana” w Nozdrzcu

Marek Owsiany  
Prezes PZW ,,Brzana” Nozdrzec   

W mistrzostwach wzięli również udział juniorzy

Laureaci mistrzostw wraz z Prezesem Markiem Owsianym
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8 czerwca br. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wybor-
cze Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Brzozowie. Wzięli  
w nim udział członkowie koła oraz zaproszeni goście: Prezes Zarządu Re-
jonowego PSD w Sanoku Kazimiera Rybczak oraz Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Brzozowie Sta-
nisław Pilszak. 

Zebranych przywitał oraz zebranie otworzył Prezes brzozowskie-
go koła PSD Stanisław Połdiak. Przedstawił on również sprawozdanie  
z działalności koła w latach 2003-2009, które jednogłośnie zostało przy-
jęte przez komisję rewizyjną. Następnie wybrano nowy zarząd w skła-
dzie: Stanisław Połdiak (prezes), Jan Kic (wiceprezes), Robert Duplaga 
(skarbnik), Zofia Graboń (sekretarz), Zofia Zajdel, Roman Szerszeń oraz 
Stanisław Sabat.

Na koniec Prezes Stanisław Połdiak podziękował zebranym za 

okazane mu zaufanie oraz wyraził nadzie-
ję na dalszą owocną współpracę. Walne zebranie PSD w Brzozowie

Zarząd PSD w Brzozowie

Nowy zarząd PSD Koło w Brzozowie

24 czerwca br. w Koła-
czycach odbyło się uroczyste 
podsumowanie półmetka Progra-
mu Integracji Społecznej, reali-
zowanego w ramach Programu 
Wspierania Obszarów Wiejskich, 
sfinansowanego przez Bank Świa-
towy. Wśród 51 gmin, które brały 
udział w tych uroczystościach 
znalazły się 3 gminy z naszego 
powiatu. Były to Gmina Noz-
drzec z Sekretarz Marią Potoczną, 
Gmina Domaradz z Sekretarzem 
Stanisławem Gierulą oraz Gmina 
Dydnia z Wójtem Jerzym Ferdy-
nandem Adamskim.

Program „Kapitał ludzki”, 
którego częścią jest Program In-
tegracji Społecznej jest realizo-
wany dopiero od dwóch lat., ale 
do tej pory wydano zaledwie 1/3 
środków przeznaczonych na ten 
cel. - Program będzie realizo-
wany do 2013 roku, w związku  
z czym nie ma mowy, żeby nie 
było dopływu środków na dzia-
łalność tego typu. To są pierwsze 
lata wykorzystywania środków, 

więc uważam, że ta 1/3 jest właści-
wie rozdysponowana. Najważniejszy 
jednak w tym wszystkim jest czło-
wiek, bo inwestowanie w niego ma 
sens. Chodzi o to, aby objąć w całości 
rozwój człowieka, od przedszkola po 
wiek starczy i zaopiekować się rów-

nież osobami niepełnosprawnymi. My 

Podsumowanie Programu Integracji 
Społecznej w Kołaczycach

dajemy możliwość brania tych pieniędzy 
poprzez ogłaszanie konkurów. Jeżeli jest 
wniosek dobrze opracowany, wygrywa 
konkurs i otrzyma stosowną dotację – za-
pewnia Kazimierz Ziobro - Wicemarsza-
łek Województwa Podkarpackiego.

W ustawionych namiotach moż-
na było pooglądać wiele interesujących 

rzeczy, takich jak obrazy, rzeźby czy 
haftowane ręcznie obrusy. Jednak 
największym wzięciem cieszyły się 
przysmaki przygotowane przez po-
szczególne gminy. Można było skosz-
tować między innymi: pieczonego 
barana, grillowane karpie, pierogi, 
bigos, swojski smalec, kiszone ogór-
ki, przepyszne ciasteczka oraz placki. 
Nie zabrakło również nalewek, ale 
one rozeszły się w bardzo szybkim 
tempie.

Swoje umiejętności taneczne 
zaprezentowała grupa taneczna „ Izdeb-

czanka” w skład której wchodzą ucz-
niowie Gimnazjum z Izdebek. Na sce-
nie wystąpiła również reprezentantka 
Gminy Domaradz Wioletta Hus, która 
uczestniczyła w konkursie piosenki  
o tematyce integracji społecznej. Za-
jęła ona wysokie drugie miejsce.

Ostatnim punktem imprezy 
były wybory  „Miss Kreatywności 
Społecznej Podkarpacia”. Tytuł ten 
zdobyła ku radości wszystkich Prze-
wodnicząca Stowarzyszenia Kobiet 
Wiejskich w Rudawcu Danuta Czaja.

„Miss Kreatywności Społecznej Podkarpacia” została Danuta Czaja

Prezentacja łuczników z Domaradza

Stoisko gmin z powiatu brzozowskiego

Jacek Pempuś
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Los sprzyjał Michałowi Cwynarowi. Zarówno w rodzinnej 
Orzechówce, do której bardzo często powracał wspomnieniami, 
zwłaszcza pod koniec życia, podczas drugiej wojny światowej, 
kiedy w powietrzu walczył z nieprzyjacielem, po odejściu z woj-
ska i porzuceniu lotniczej pasji na rzecz przygody z biznesem  
i w końcu na co dzień, chroniąc go przed chorobami i pozwalając 
cieszyć się długim (zmarł w wieku 93 lat), udanym życiem.

W ślady brata
On sam wspierał los. Nie czekał na mannę z nieba. Chciał 

poznawać świat, nie bał się nowych wyzwań, w pełni wykorzy-
stywał swoje uzdolnienia. A miał ich wiele. Nie tylko cieszył się 
z talentu do nauki przedmiotów ścisłych, które w swojej istocie 
powiązane były z analityczną i precyzyjną naturą pilotażu. Miał 
również duszę artysty. Przy każdej nadarzającej się okazji brał 
gitarę i przygrywał melancholijne melodie. Z tych umiejętności 
korzystali również jego koledzy piloci w czasie wojennych zma-
gań, słuchając solowych wystąpień Cwy-
nara. Muzyka pozwalała zapomnieć o lęku 
towarzyszącym pilotom podczas walk oraz 
złagodzić rozpacz po stracie bliskich przyja-
ciół. Fascynowała go również przyroda. Lasy 
i wzgórza otaczające rodzinną Orzechówkę 
dawały szerokie możliwości zgłębiania tajni-
ków matki natury. Jako młody chłopiec cho-
dził po lesie, zbierając poziomki, maliny, czy 
grzyby. Owe przygody wspominał zresztą 
w swojej książce „Wspomnienia wojenne”, 
opisując ostatni pobyt w domu przed wy-
buchem II wojny światowej. – …Wędrówki 
po znanym lesie były, jak za dawnych lat, 
zaczarowanym światem – pisał. Znakomicie 
jeździł też na nartach, zostając w 1937 roku 
instruktorem narciarstwa. 

Jako się rzekło, Michał Cwynar, nie 
bał się nowych wyzwań. Nie straszne mu też 
było latanie w przestworzach, przeto w 1933 
roku, w wieku 18 lat, poszedł do Szkoły Podoficerów Lotnictwa 
dla Małoletnich w Bydgoszczy. Ślady miał już przetarte przez 
brata Stanisława, który na własną prośbę z Gwardii Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego przeniósł się do lotnictwa wojskowego  
i ukończył kurs pilotażu w Dęblinie. Stanisław był wykładowcą 
nawigacji w Oficerskiej Szkole Lotnictwa, a następnie dowodził 
pierwszym plutonem w 33 Eskadrze Towarzyszącej. Dowodził 
też Aeroklubem Warszawskim oraz 214 eskadrą bombową.

Po ukończeniu szkoły w Bydgoszczy oraz Wyższej Szkoły 
Pilotażu w Grudziądzu w 1937 roku Michał Cwynar przydzielo-
ny został do eskadry myśliwskiej. Rozpoczęły się przygotowania 
do wojny. Od maja do grudnia latał w ekipie patrolującej for-

tyfikacje obronne na wschod-
niej granicy.  Do Orzechówki 
przyjechał w czerwcu 1939 
roku na dwutygodniowy urlop.  
- …Ostatni urlop w rodzinnym 
siole, matka odprowadziła na 
górkę, pożegnanie. Brat Fra-
nek, z siwym, wspaniałym 
koniem furmanką do stacji ko-
lejowej Iwonicz. Odłamałem 
gałąź z młodej jodły, jak za dziecinnych lat, odganiałem z ko-
nia natarczywe bąki. Zadowolony siwy lekkim kłusem biegł do 
Iwonicza – opisuje we „Wspomnieniach wojennych”  rozstanie 
z najbliższą rodziną w czerwcu 1939 roku. Następnym razem 
w rodzinne strony zawitał w 1960 roku, już jako mieszkaniec 
szkockiego Dumfries.

Wojenna zawierucha
Po powrocie z urlopu Michał Cwynar patrolował granicę 

państwa, ponieważ niemieckie Ju 88, Heinkele 111, czy Mes-
serschmitty 110, przeprowadzały loty rozpoznawcze. 1 września 
Niemcy zaatakowali Polskę. Jak pisał we „Wspomnieniach…” 

walka była nierówna. Messerschmitty były  
o około 100 km/h szybsze od polskich PZL  
P. 11. Swój kunszt pilota pokazał już  w pierw-
szym dniu wojny. Zestrzelił bowiem Ju  87. Jak 
podkreślał, w kolejnych dniach były zwycię-
stwa, akty heroizmu oraz bolesne straty. 

Wojenne losy rzuciły następnie Cwynara 
do Rumunii, skąd statkiem dopłynął do Bejru-
tu, a później do Marsylii i bazy lotniczej Istres. 
Jego wojenny szlak wiódł przez: Lyon, Le Luc, 
Algier, Casablancę, Gibraltar, Liverpool, Glas-
gow. Trafił do 315 Dywizjonu Myśliwskiego. 
Wraz z innymi pilotami bronił przed Niemca-
mi port w Liverpoolu oraz zabezpieczał kon-
woje na Morzu Irlandzkim. W czasie walk 
w Wielkiej Brytanii odniósł spektakularne 
sukcesy. Zestrzelił niemieckie samoloty, im-
ponował odwagą i przygotowaniem pilotażu. 
Unikał jednocześnie niebezpiecznej brawury.  
– Kochałem akrobacje, „wygłupiać” się po 

niebie. Na przykład na Mustangu, aby wykonać wznosząc trzy 
wolne beczki, trzeba było na pełnych obrotach silnika osiąg-
nąć szybkość  480-500 km/h. Blisko bariery szybkości dźwię-
ku. Lecz ostre pikowanie na pełnych obrotach? Nigdy! Nie ma 
mowy - wyznaje w swojej książce. 

Raz został trafiony przez pocisk przeciwlotniczy, lecz 
zdołał wylądować. Jak pisał w swojej książce, był o włos od 
śmierci, a dokładnie o dwa milimetry. Tyle bowiem brakowało, 
żeby strzał okazał się śmiertelny. Podczas walk stracił wielu 
kolegów, przyjaciół. Śmierć stała się czymś powszednim, nor-
malnym. Rano wszyscy jedli śniadanie, a wieczorem pakowali 
osobiste rzeczy kolegi pilota i wysyłali najbliższym. Wojen-

Michał Cwynar, urodzony w Orzechówce 
w 1915 roku, pilot Dywizjonu 315, 

dowódca Dywizjonu 316.

As lotnictwa myśliwskiego 
pamiętał o rodzinnych stronach

Pilot Michał Cwynar
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ne przeżycia miały zapewne wpływ na decyzje podejmowane przez 
Cwynara po zakończeniu walk. 

Po rozwiązaniu polskich dywizjonów w Wielkiej Brytanii, zna-
komity pilot, pasjonat latania, zaskoczył wszystkich. Zrezygnował 
ze starania się o przyjęcie do bry-
tyjskiego RAF-u. Tak swoją decy-
zję uzasadniał we „Wspomnieniach 
wojennych”: - Niepewna przyszłość  
„w cywilu”, troska jak utrzymać ro-
dzinę, jednak ulga, zadowolenie, że 
nareszcie jestem wolny, samodzielny. 
Nigdy więcej codziennych rannych 
parad-inspekcji, nigdy więcej angiel-
skiego dowódcy stacji z bambusowym 
„patykiem” pod pachą, przegląda-
jącego czy jesteś ogolony i czy masz 
czyste buty! Krzyżyk na drogę wszyst-
kiemu temu..

Michał Cwynar zamieszkał 
w szkockim Dumfries. Założył tam 
zakład tapicerki samochodowej i przez kilkadziesiąt lat działalności 
bardzo dobrze prosperował. Do rodzinnej Orzechówki przyjechał  
w 1960 roku. Pięć lat później, w wieku 40 lat, nagle zmarła mu pierw-
sza żona, Margaret. Po dwóch latach ożenił się po raz drugi. Z Mabel 
spędził 25 lat szczęśliwego życia.

Czas sentymentalny
Po śmierci drugiej żony, w 1992 roku, Michał Cwynar coraz 

częściej powracał do wspomnień. Szczególnie do lat dziecinnych, spę-
dzonych w rodzinnej Orzechówce. We wrześniu 2005 roku przysłał do 
Zespołu Szkół w Orzechówce pierwszy list, książkę autobiograficzną 
„Wspomnienia wojenne” oraz emblemat Dywizjonu 316. – W liście 
Pan Michał opisał drogę ze swojego domu do szkoły. Chciał, żeby 

wszyscy wiedzieli, gdzie mieszkał. 
Odcinek z domu do szkoły przedsta-
wił w sposób fotograficzny, wyjątko-
wo precyzyjnie opisując trasę – mówi 
Krystyna Masłyk, Dyrektor szkoły. 

Przez kolejne 3 lata Michał 
Cwynar i dyrektorka systematycznie 
korespondowali. Starszy już wów-
czas Pan był w znakomitej formie. 
Pisał listy pismem niezwykle czytel-
nym, wręcz artystycznym. Niemal za 
każdym razem z nostalgią wspominał 
Orzechówkę z lat dziecinnych. Tym 
bardziej, że otrzymywał w szkolnych 
przesyłkach książki i opracowania 
dotyczące historii placówki oraz 
miejscowości.  – Pisał na przykład  

o „pięknych narzeczach Orzechówki  
z beztroskich minionych, tak długich 

dziecinnych lat”. W sposób bardzo sentymentalny wracał myślami do 
rodzinnych stron. Przyznam, że lektura jego listów była dla mnie od-
poczynkiem, odskocznią od bieżących, codziennych spraw – stwierdza 
dyrektor szkoły. Krystyna Masłyk pamięta, że jako dziecko słyszała  
o Michale Cwynarze podczas przerabiania w szkole książki „Dywizjon 
303”. Wówczas to nauczycielka nadmieniła, iż dwóch braci, pilotów  
z Orzechówki, walczyło w Dywizjonach podczas II wojny światowej.  
W szczegóły jednak się nie wgłębiano. Wiadomo, że poprzedni sy-
stem niechętnie przyznawał się do wojskowych, którzy pozostali po 

wojnie na Zachodzie. Michał Cwynar interesował się też 
bieżącymi sprawami Polski.

Spadek dla szkoły
O tym, że ma zamiar prze-

kazać część oszczędności życia dla 
szkoły w Orzechówce, Michał Cwy-
nar poinformował na początku 2006 
roku. – Napisał wówczas w liście, iż 
w swojej ostatniej woli przeznaczył 
kilka tysięcy funtów na naszą pla-
cówkę. Nie była podana konkretna 
kwota – podkreśla Pani Dyrektor. 
Zamiar ten potwierdził w kolejnym 
liście. Z czasem pisał coraz rzadziej. 
Stanowiło to dla niego coraz więk-
szą trudność.  – Czas ucieka - pisał 
w jednej z ostatnich korespondencji. 
Do końca nie opuszczał go jednak 

nastrój sentymentalny. – W sędzi-
wym wieku dziecinne lata pływają w snach – podkreślał  
w przedostatnim liście z 17 sierpnia 2007 roku. Po raz 
ostatni napisał 9 grudnia 2007 roku, przekazując świą-
teczne życzenia. Ze szkoły otrzymał najświeższe wia-
domości jeszcze w marcu 2008 roku. 26 maja 2008 roku 
Michał Cwynar zmarł. Miał 93 lata. – W szkole zorgani-
zowaliśmy apel. Poinformowałam uczniów jak ważna to 
była postać dla naszej szkoły oraz miejscowości. W dniu 
pogrzebu, który odbywał się w Szkocji, poszliśmy do koś-
cioła. Ksiądz odprawił mszę za duszę Pana Michała. Jego 
postawa życiowa potwierdziła, że do odniesienia sukcesu 
nie jest najważniejsze miejsce urodzenia. Najważniejsza 
jest ciężka praca i wiara w to co się robi. Chcemy to prze-
kazać naszym uczniom i zaszczepić w nich zapał do wysił-
ku oraz przekonanie, że efekt tego zawsze jest pozytywny. 
Osoba Michała Cwynara jest znakomitym przykładem, 
potwierdzającym powyższą tezę – twierdzi Krystyna Ma-
słyk.

10 czerwca 2008 roku, z kancelarii adwokackiej ze 
Szkocji, przyszedł list, w którym poinformowano, że Mi-
chał Cwynar przekazał w ostatniej woli na rzecz szkoły  
w Orzechówce 40 tysięcy funtów. Po zakończeniu wszyst-
kich formalnych procedur, trwających około pół roku, 
pieniądze na początku 2009 roku wpłynęły na konto szko-
ły. Przekazane zostały po przeliczeniu na polską walutę. 
Ostateczna kwota to 181 tysięcy 844 złote. – Nigdy nie 
myśleliśmy, że suma będzie tak duża – przyznaje Dyrektor 
Masłyk. – Będziemy chcieli rozbudować szkołę. Złożymy 
wniosek do Unii Europejskiej o dotację na ten cel, zaś 
pieniądze od Michała Cwynara będą wkładem własnym 
szkoły do inwestycji – mówi o przeznaczeniu spadku Dy-
rektor. 

Planowane jest utworzenie w placówce sali pamię-
ci Michała Cwynara, w której znajdą się różne pamiątki 
po znakomitym pilocie myśliwców i biznesmenie. – Do 
programu szkoły włączamy obowiązek opieki nad grobem 
Stanisława Cwynara, brata Michała, który po śmierci, 
wraz z żoną, spoczął na cmentarzu w Jasienicy Rosielnej. 
Też był uznanym pilotem i po wojnie mieszkał w Wielkiej 
Brytanii – opowiada o planach Krystyna Masłyk.

Pierwszy list od Michała Cwynara do szkoły w Orzechówce 
przyszedł we wrześniu 2005 r. 

Krystyna Masłyk - Dyrektor Szkoły  
w Orzechówce z korespondencją 

od M. Cwynara

Sebastian Czech
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Będąc nad Bałtykiem, na Mazu-
rach, czy w innych częściach Polski, 
często pytani skąd jesteśmy - odpowia-
damy „z Brzozowa, Haczowa”. Wów-
czas pojawia się kolejne pytanie „gdzie to 
jest”, a my odpowiadamy „jak się jedzie  
w Bieszczady, przed Sanokiem”.

Czy faktycznie jest nam blisko  
w Bieszczady? Otóż znacznie bliżej nam 
do Beskidu Niskiego. Bez wątpienia każ-
dy znajdzie tam to coś, co lubi. 
Miłośnicy pieszych wędrówek 
mogą wędrować licznymi szlakami 
turystycznymi biegnącymi wśród 
dolin dawnych wsi łemkowskich, 
pięknych cerkwi, czy w pobliżu 
ciekawych rezerwatów, cmentarzy  
z I Wojny Światowej. Zwolennicy 
wypoczynku stacjonarnego mogą 
spędzić swój czas w jednym z czte-
rech uzdrowisk: Iwoniczu, Ryma-
nowie, Wapiennym, czy Wysowej, 
a także w licznych pensjonatach, 
gospodarstwach agroturystycznych 
znajdujących się w każdej niemal-
że części Beskidu Niskiego. Z pewnością 
każdy znajdzie tutaj spokój i ciszę. Moż-
liwość poznania osobliwości fauny i flory, 
czy bogatej historii tego terenu.

Trochę geografii
Sam Beskid Niski to najbardziej 

dzikie góry w Polsce i zarazem najniższa 
część Karpat. Za granice tych gór uważa 
się przełęcz Łupkowską na wscho-
dzie i Tylicką na zachodzie. Za 
północną granicę często przyjmuje 
się drogę krajową nr 28 na odcinku 
Sanok-Jasło-Nowy Sącz. Najniż-
szym punktem jest Przełęcz Dukiel-
ska nad Barwinkiem 500 m.npm, 
a najwyższą kulminacją na tere-
nie Polski  Lackowa 997 m npm.  
W obrębie Beskidu Niskiego wy-
różnia się: Góry Grybowskie, Góry 
Hańczowskie, Pasmo Magurskie, 
Góry Dukielskie oraz Pasmo Bu-
kowicy. Głównym grzbietem Beskidu 
Niskiego, który jest granicą polsko-sło-
wacką biegnie „wododział karpacki”, 
oddzielający zlewnie Morza Czarnego  
i Morza Bałtyckiego. 

 
Co warto zobaczyć ?

 Osobliwością Beskidu Niskiego 
są urokliwe doliny nieistniejących wsi, do 

szczególnie pięknych należą doliny: Bie-
licznej, Regetowa, Radocyny, Ciechani 
i Jasiela. Niegdyś znajdujące się w tych 
dolinach wsie tętniły życiem, gwarą łem-
kowską, a obecnie są niemym świadkiem 
bytności jednej z najciekawszych grup et-
nicznych w Polsce – Łemków, którzy po 
zakończeniu II Wojny Światowej siłą zo-
stali zmuszeni do opuszczenia swoich ro-
dzinnych ziem. Po ich wsiach czy zagro-

dach pozostały po dzień dzisiejszy piękne 
cerkwie, zagrody, przydrożne krzyże czy 
cmentarze. Bliżej ich kulturę i obyczaje 
można poznać uczestnicząc w dorocznym 
Festiwalu Kultury Łemkowskiej „Łem-
kowska Watra”, organizowanym przez 
Zjednoczenie Łemków w Zdyni koło 
Koniecznej. W tym roku w dniach 17-19 
lipca odbędzie się jego XXVII edycja, na 
której wystąpi ponad 1000 wykonawców, 

a spodziewanych jest ponad 7000 tysięcy 
gości i turystów z całego świata. W XXV 
edycji, która odbyła się w 2007 roku 
wziął udział prezydent Ukrainy Wiktor 
Juszczenko. Jadąc do Zdyni warto też 
odwiedzić znajdującą się w Regietowie 
Stadninę Koni Huculskich. Jest to naj-
większa hodowla tego konia w Europie, 
które charakteryzują się siłą, wielkim 

sercem i małymi wymaganiami co do 
pożywienia i warunków. Obecnie rasa 
koni huculskich z powodzeniem preten-
duje do polskiej rasy „konia rodzinnego”, 
przeznaczonego dla dzieci, młodzieży  

i dorosłych - pod wierzch, do zaprzę-
gu i pod rząd  juczny, do rekreacji, do 
sportu, do hipoterapii i psychoterapii. 
Warto również wspomnieć, że hucuły  
z regietowskiej stadniny wielo-
krotnie brały udział jako „aktorzy”  
w wielu produkcjach filmowych. 
Najbardziej znane „Szatan z VII 
klasy”, „Stara Baśn” czy „Ogniem  
i Mieczem” w reżyserii Jerzego 
Hoffmana, który po zakończeniu 
zdjęć przekazał dla stadniny piękną 
kolekcję strojów aktorów grających  
w tym filmie. Osobną kategorią 

atrakcji krajoznawczych są zabytki kul-
tury, a wśród nich drewniane cerkwie. 
Za najpiękniejsze uważa się cerkiew 
w Kwiatoniu, Owczarach, Bartnem  
i Kotani. 

Najcenniejsze drewniane kościoły 
znajdują się w Sękowej (wpisany na li-
stę światowego dziedzictwa UNESCO)  
i w Szymbarku. Amatorzy wypoczynku 
nad wodą i sportów wodnych mogą udać się 

w okolice Klimkówki i Uścia Gorli-
ckiego, gdzie znajduje się, utworzone  
w 1994 na rzecze Ropa, Jezioro 
Klimkówka. Mówiąc o atrakcjach 
Beskidu Niskiego nie można zapo-
mnieć o Magurskim Parku Narodo-
wym, który powstał w 1994 roku 
w samym sercu Beskidu Niskiego. 
Swoim zasięgiem obejmuje górne 
dorzecze Wisłoki oraz pasmo Ma-
gury Wątkowskiej. W Krempnej 
znajduje się siedziba MPN. Warto 
tam odwiedzić Ośrodek Edukacyjny,  

w którym podczas prezentacji multime-
dialnej można poznać historię kształto-
wania się obecnego stanu przyrody tego 
terenu.

Tu, wśród ciemnych lasów, ziół 
pachnących i gór błyszczących w dali  
Dzielni żołnierze pokonawszy wroga na 
spoczynek się udali. Powyższy cytat po-
chodzi z płyty cmentarnej cmentarza na 

A może Beskid Niski

Cerkiew w Krempnej
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Agencja Rynku Rolnego informuje, iż na 
ukończeniu są prace związane z przyjęciem strategii 
krajowej programu „Owoce w szkole”. Dokument został uzgod-
niony przez resorty: rolnictwa, edukacji oraz zdrowia i ma zostać 
wdrożony w życie począwszy od drugiego semestru roku szkolne-
go 2009/2010.

Wstępny roczny budżet programu to ponad 12 mln EUR, 
czyli ponad 50 mln zł. Cel, to oprócz bieżącej poprawy jakościo-
wej codziennej diety dziecka, walki z nadwagą i otyłością, również 
kształtowanie trwałych, zdrowych nawyków żywieniowych oraz 
przeciwdziałanie spadkowi konsumpcji owoców i warzyw w Pol-
sce, szczególnie wśród dzieci.

Programem objęte zostaną 
dzieci w wieku 6-9 lat, których  
w Polsce jest ok. 1.1 mln, czyli 
klasy I – III szkoły podstawo-
wej. Określono również owoce 
i warzywa, jakie będą dostar-
czane dzieciom, są to: jabłka  
i gruszki, marchew, rzodkiewka, papryka słodka, ogórek, soki 
owocowe, warzywne oraz owocowo - warzywne. Szkoły, które ze-
chcą skorzystać z Programu, rejestrują się w ARR oraz zawierają 
z zatwierdzonymi przez Agencję podmiotami umowy na dostawę 
owoców i warzyw. Szkoły obowiązane będą do prowadzenia bie-

żącej ewidencji dostaw i wewnętrznej dystry-
bucji produktów według zasad określonych 
programem. ARR określi również kryteria  
i zasady jakim odpowiadać będą musieli po-
tencjalni dostawcy, którzy chcą wziąć udział  
w programie, jak również parametry owoców  
i warzyw, które mogą być przedmiotem do-
staw.

Program, to nie tylko dostawy produktów do szkół.  
W ramach działań promocyjnych Resort Edukacji za pośred-
nictwem Kuratoriów Oświaty zaleci opracowanie scenariu-
szy zajęć informacyjnych przez nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej. Agencja Rynku 
Rolnego opracowuje również jednolity pla-
kat dla Programu „Owoce w szkole”, który 
szkoły uczestniczące w programie obowią-
zane będą umieścić w pobliżu głównego 
wejścia do budynku szkoły.

Zachęcamy gorąco wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast do upowszech-
nienia tego programu w podległych im placówkach oświa-
towych. To od tego zaangażowania zależy jak szybko i jak 
szeroko program zostanie wprowadzony na Podkarpaciu. Do 
wygrania jest przecież tak wiele, jak wiele warte jest zdrowie 
i uśmiech naszych dzieci. 

Bliższych informacji o Programie można zasięgnąć  
w Oddziale Terenowym ARR, 35–001 Rzeszów, Al. J. Pił-
sudskiego 32, tel. (017) 864 20 27-28 wew. 27 lub 23 oraz  
w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR +48 22 661 
72 72 lub na stronie internetowej www.arr.gov.pl.

Sekcja Informacji OT ARR Rzeszów

„Owoce w szkole” 
– coraz bliżej … 

Beskidku koło Koniecznej-jednego z po-
nad 140 cmentarzy z I Wojny Światowej 
jakie znajdują się na terenie Beskidu Ni-
skiego.

Po wybuchu I Wojny Świa-
towej Beskid Niski stał się terenem 
walk armii carskiej z armią niemie-
cką i austro-węgierską. Tutaj także 
miała miejsce w dniach 2-5 maja 
1915 największa bitwa I Wojny 
Światowej na froncie wschodnim, 
zwana także „Operacja Gorlicką”.  
W jej wyniku poległo ponad 60 tysię-
cy żołnierzy obu walczących stron. 
Dla uczczenia poległych rozpoczęto 
w 1915 roku budowę cmentarzy wo-
jennych. Budowę cmentarzy prowa-
dził Oddział Grobownictwa Wojennego 
przy dowództwie okręgu wojskowego 
„Galicja Zachodnia”. Obszar prowadze-
nia akcji został podzielony na 11 okręgów 
cmentarnych. Łącznie akcja objęła 60 829 
poległych. Z szacunkiem dla pokonanego 
przeciwnika obok żołnierzy austriackich, 
chowano także Rosjan. Powstały, więc 
liczne mniej, lub bardziej monumentalne 
cmentarze rozrzucone w rejonie więk-
szych potyczek. Często powstawały w te-
renie górskim, z wykorzystaniem różnych 
materiałów budulcowych. Swoistą ich 

cechą jest różnorodność, nie było dwóch 
identycznych cmentarzy. Do dnia dzisiej-
szego są one nie tylko miejscem spoczyn-
ku żołnierzy, ale są również pamiątkami 

architektury najwybitniejszych architek-
tów tego okresu m.in. Dusana Jurkowica 
czy Hansa Mayera. Najpiękniejsze z nich, 
położone są na Przełęczy Małastowskiej, 
Rotundzie w Grabiu czy Beskidku nad 
Konieczną.
A może z plecakiem hen w góry
 Beskid Niski to raj dla turystów 
z plecakiem, którzy preferują zwiedzanie 
poprzez wędrówkę szlakami turystycz-
nymi. Na szlakach spotkać można bar-
dzo mało turystów, a zapomniane doliny, 
niegdyś tętniące życiem, są dziś zupełnie 

puste. Mimo tego, że większość szczy-
tów i pasm jest obecnie zarośnięta lasem, 
można znaleźć wiele ciekawych punktów 
widokowych, z których można zobaczyć 

od wschodu Bieszczady czy patrząc 
na zachód - Beskid Sądecki i Tatry. 
Należą do nich Tokarnia, Baranie, 
Jaworzyna Koniecznańska, Góra 
Grzywacka czy Łysa Góra. Wę-
drując przez Beskid warto zoba-
czyć Beskidzkie Morskie Oko nad 
Szymbarkiem, czy rezerwaty geolo-
giczne „Diabli Kamień” i „Kornu-
ty” w paśmie Magury Wątkowskiej. 
Na terenie tego drugiego znajduje 
się jedna z ciekawszych jaskiń „Ja-
skinia Mroczna”, o łącznej długości 

korytarzy ok. 200 m.
Szukając noclegu, turystycznej at-

mosfery, czy śpiewu przy ognisku warto 
przenocować w jednej z licznych baz na-
miotowych prowadzonych przez Studen-
ckie Koła Przewodników Beskidzkich  
z Rzeszowa, Lublina, Krakowa czy War-
szawy. Tutaj można poznać tych, którzy 
kochają góry i poczuć klimat górskiej 
przygody.

Zatem do zobaczenia w Beskidzie 
Niskim. 

Jacek Cetnarowicz

Cmentarz na Przełęczy Małastowskiej
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Boże Ciało, święto Ciała i Krwi Chrystusa, to kolejne święto rucho-
me. Przypada ono na jedenasty dzień po Zielonych Świątkach. Uroczystości 
tego dnia, a także następnych osiem dni 
(oktawa) to najwspanialsze ze wszystkich 
uroczystości kościelnych obchodzone  
w całej Polsce – zarówno w miastach, jak 
i na wsi.

Święto ustanowione zostało 11 
sierpnia 1264 r. przez  papieża Urbana IV, a 
zatwierdzone w 1314 r. przez Klemensa V, 
który nadał mu jednocześnie nazwę. Mia-
ło ono przybliżyć wiernym różne aspekty 
obecności Chrystusa w eucharystii.

W Polsce po raz pierwszy obcho-
dzono je w diecezji krakowskiej w 1320 
roku, a już od połowy XV wieku znane było w całym kraju. Pierwszy źród-
łowy opis procesji Bożego Ciała pochodzi z Płocka i dotyczy uroczystości 
obchodzonych w katedrze w XIV wieku. Już pod koniec XVI wieku barwne, 
rozbrzmiewające śpiewem procesje liczyły po kilka tysięcy osób ( ok. 10.000 
osób w Wilnie – jak pisze Hanna Szymanderska w książce „Polskie tradycje 
świąteczne”.

                                                    Ołtarze i procesje
W święto Bożego Ciała buduje się cztery ołtarze ustawione pod gołym 

niebem, ubierane zielonymi drzewkami, najczęściej brzózkami i kwiatami 
oraz dekoruje się ulice i domy, a potem odby-
wa się uroczysta procesja. Prowadzony przez 
mężczyzn ksiądz, niesie pod baldachimem 
monstrancję, w powietrzu unosi się zapach 
kadzidła, dzieci posypują drogę płatkami 
kwiatów, a przy każdym ołtarzu odśpiewy-
wana jest wyznaczona ewangelia i odmawia-
ne modlitwy.

Procesje, ale już tylko wokół kościo-
ła, odbywały się także w czasie całej oktawy 
Bożego Ciała. Przez tydzień obchodów biły 
więc dzwony, grały trąbki, rozbrzmiewały 
śpiewy. Dawniej w miastach podczas procesji 
przy ołtarzach odgrywano sceny, w których 
występowały postacie biblijne, wygłaszano 
wiersze, śpiewano pieśni adoracyjne.

Na ukształtowanie odprawianych pro-
cesji znaczny wpływ wywarło naśladowanie uroczystych pochodów i wjaz-
dów do miast królów i magnatów, urządzanych z okazji rozmaitych ważnych 
wydarzeń politycznych i państwowych. Księża, a zwłaszcza jezuici, umiejętnie 
przystosowali formy owych triumfalnych pochodów dla potrzeb Kościoła.

W dawnej Rzeczypospolitej w procesjach brały udział wszystkie stany  
i bractwa, wojsko i cechy, a w stolicy sam król ze wszystkimi dostojnikami.

W przywileju z 1658 r. Jan Kazimierz nakazywał np. konfraterni ku-
pieckiej, aby „wszyscy ogółem bracia (…) i ich faktorowie oraz słudzy starsi 
(…) w szaty przystojne i poczciwe przybrani niech się zejdą (…) z muszkietami 
albo rusznicami, z szablami polskimi albo niemieckimi, pospołu z chorągwią 

Boże Ciało 
– najwspanialsza uroczystość 

Bractwa pospolitą,  z bębnami, trębaczami, także 
jeżeli można z muzyką przystojną (…) porządnie 
na procesji i na każdym akcie niech będą. Naj-
świętszy Sakrament Chrystusa Pana w procesji 
niesiony niech poprzedzają, i to trzeźwi, skromni  
i pokorni” – jak pisze J. S. Bystroń.

Bardzo często w dziejach Polski religijnym 
treściom procesji towarzyszyły akcenty politycz-
ne. Tak było np. w  czerwcu 1661 r. po zwycięstwie 
pod Płonką i Cudnowem, kiedy to w warszawskiej 
procesji triumfalnie kroczyli hetmani Stanisław 

Rewera Potocki, Jerzy Lubomirski  
i  Paweł Sapieha, „ prowadząc więź-
nie i znaki moskiewskie”.

W okresie rozbiorów procesje 
dawały okazję do ujawniania po-
staw patriotycznych: „nabożeństwa 
uroczyste coraz bardziej zaczęły na-
bierać  cech manifestacji patriotycz-
nych. Obywatele nieśli baldachim  
w strojach narodowych i przy kara-
belach. Tegoż roku zaintrygowało 
wszystkich pojawienie się na  jednej 
z  procesji dwunastu dziewic w bieli, 
osłoniętych gęstymi welonami i nio-

sących świece (…) ten efekt teatralny, ale w stylu 
epoki, uważany był za rodzaj demonstracji patrio-
tycznej”- tak pisze M. Estreicherówna w publi-
kacji „Życie towarzyskie i obyczajowe Krakowa  
w latach 1848-1863”.

Także przez wszystkie lata PRL-u udział  
w procesji Bożego Ciała miał charakter religijno-
narodowy i był wyrazem patriotycznej postawy.
                                  

Zakazy, przepowiednie, wróżby
Boże Ciało poza swoją religijną wymo-

wą, w ludowej tradycji było bardzo ważną datą 
w kalendarzu prac rolniczych, a także czasem 
przeróżnych praktyk magicznych. Podobnie 
jak 1 maja czy Zielone Świątki, tak i święto 
Bożego Ciała oraz jego oktawa uważane były 
za okres wzmożonej działalności czarownic. 
Kiedyś tych osiem dni było wolnych od prac 
polowych. Ale nie tylko ten zakaz obowiązy-
wał. W tym okresie kobiety nie prały bielizny 
kijankami, aby nie ściągać do wsi grzmotów  
i piorunów, nie należało też sadzić kapusty, 
bo nie wyrośnie dorodna i przestrzegano:
W Boże Ciało z Boską chwałą
Słowo nam się chlebem stało,
Nie tnij zboża ni kapusty,
Bo odnajdziesz w niej rdzeń pusty.

Z tym okresem wiążą się też przysłowia 
dotyczące pogody. Przepowiednie jednak bardzo 
różniły się od siebie, choćby tylko z tego powodu, 
że to ruchome święto raz wypadało w maju, a in-
nym razem w czerwcu. Nie dziwią więc występu-
jące w nich sprzeczności np. „Na Boże Ciało siej 
proso śmiało”.

Niezmiennym, symbolem tego święta jest 
chleb, a chleb w kulturze ludowej był powszech-
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Jak pielęgnować glebę, 
aby otrzymać wysokie, zdrowe plony? cz. III

WARTO  WIEDZIEĆ

Najbardziej popularne rośliny mo-
tylkowe siane na zielony nawóz to: łubin 
żółty, peluszka, seradela, lucerna, wyka. 
Zawartość procentowa składników po-
karmowych jest większa w młodych ro-
ślinach, w starszych natomiast zmniejsza 
się, ale jednocześnie znacznie zwiększa 
się ciężar ogólny wyrośniętych roślin. 
W rezultacie ogólna ilość składników 
pokarmowych jest w roślinach wyrośnię-
tych większa. Szczególnie dużo składni-
ków pokarmowych dostarczają rośliny 
wysiewane w plonie głównym. Jeżeli 
przeorujemy za pomocą pługa talerzowe-
go rośliny motylkowe w fazie strąków, to 
dostarczamy do gleby:
- łubin żółty - 115 kwintali suchej masy 

z hektara co daje 250 kg azotu, 47 kg 
fosforu i 179 kg potasu,

- peluszka – 110 kwintali suchej masy  
z hektara co dostarcza 258 kg azotu, 75 
kg fosforu oraz 130 kg potasu,

- seradela – 103 kwintale suchej masy  
z hektara (korzenie i łodyga z liśćmi) co 
dostarcza do gleby około 217 kg azotu, 
56 kg fosforu oraz 245 kg potasu.

Najlepsze efekty uzyskuje się wy-
siewając na zielony nawóz mieszankę 
motylkowych. Zasadnicze sposoby upra-
wy roślin na zielony nawóz to w plonie 
głównym, albo w poplonie. Poplony 
mogą być ścierniskowe, ozime, albo też 
wsiewki poplonowe.

Przygotowanie roli pod rośliny 

uprawiane na zielony nawóz w plonie 
głównym polega na zastosowaniu, w roku 
poprzedzającym zasiew, podorywki i bro-
nowania, a następnie jesienią orki przed-
zimowej. W roku zasiewu roślin motyl-
kowych wcześnie na wiosnę stosujemy 
włókowanie i bronowanie w celu zatrzy-
mania w glebie wody potrzebnej roślinom 
do rozwoju, a tam gdzie stan roli tego 
wymaga stosujemy kultywatorowanie  

nie szanowany jako pierwsze i najświętsze pożywienie, toteż po-
wstało wiele tradycją uświęconych zwyczajów dotyczących ob-
chodzenia się z tym darem bożym.

Nie wolno go było jeść z na-
krytą głową, dotykać brudną ręką, 
nie wolno było chlebem się bawić, 
ani lepić z niego figurek. Dawniej 
nawet najmniejszych okruszków nie 
wyrzucano, tylko je zmiatano i zja-
dano.

Bochenka chleba nigdy nie 
kładziono spodem do góry, nie wolno 
było rzucać nim po wyjęciu z pieca, 
ani stukać w niego nożem. Grzechem 
było upuszczenie chleba, a jeśli zda-
rzyło się to niechcący, podnoszono 
go natychmiast i całowano trzykrotnie.

Dzisiaj zwyczaj całowania chleba został zachowany już 
tylko przy powitaniu nowożeńców lub gości podczas dożynek 
„chlebem i solą”.

Święcenie wianków
Boże Ciało – to również święcenie wianków z wonnych 

ziół i polnych kwiatów. Wieniec u Słowian był  godłem cnoty, 
symbolem dziewictwa i plonu. Tylko dziewczęta mogły nosić na 
głowach wianki z ruty i kwiatów.

Wierzono, że wianki powieszone na ścianie chaty odpę-
dzają pioruny, chronią przed gradem, powodzią i ogniem. Dy-
mem ze spalonych wianków okadzano krowy wyganiane po raz 
pierwszy na pastwisko. Zioła z wianków stosowano na różne 
choroby np. kaszel, bóle żołądka i choroby kobiece. Stosowano 
też te zioła do czyszczenia dzieży, w której wyrabiano chleb.

Było w zwyczaju, że wianki wyplatano z różnych roślin 
kwitnących w tym czasie, z aromatycznej mięty, rozchodnika, 
macierzanki, ruty, stokrotki, barwinka, melisy, róży, poziomki, 
paproci, lipy i niezapominajki.

Każdy rodzaj ziół i kwiatów przeznaczony był na inny 
cel. Jedne chroniły od burzy, inne wkładano pod budowany 

dom, inne wkruszano do ziarna siewne-
go, okadzano chore bydło czy wkładano 
zmarłemu do trumny. Wianek uwity z pa-
proci w okolicach Zakopanego był środ-
kiem przeciwko insektom, w związku  
z czym wkładano go do łóżek  lub zatyka-
no w szparach ścian.

W kościele najpiękniejszymi wia-
neczkami kapłan ozdabiał monstrancję, 
albo kładł je na ołtarzu. Inne wieszano na 
ścianach wokół ołtarza na cały czas ok-
tawy Bożego Ciała, a później zabierano 
do domu.

Na Podkarpaciu do dzisiaj de-
koruje się ołtarze drzewkami brzozy, a potem ludzie zabierają 
je do domów, gdzie zatykają nad wejściem lub umieszczają je  
w zbożu albo w ziemniakach w polu.

Boże Ciało jest okazją, aby ubrać się na wsi w najpiękniej-
szy strój świąteczny, ludowy. W Haczowie w powiecie brzozow-
skim w przepięknych strojach haftowanych haftami haczowski-
mi  oryginalnie prezentują się kobiety. Chwała duszpasterzom, 
którzy kładą nacisk, by asysty procesyjne występowały w regio-
nalnych strojach. Dzięki temu procesje są jeszcze wspanialsze, 
okazalsze i barwniejsze.

W ostatni czwartek oktawy Bożego Ciała oprócz święce-
nia wianków z ziół i kwiatów szczególnym ceremoniałem w pol-
skich świątyniach jest  błogosławieństwo małych dzieci. Wypeł-
niają się kościoły najmłodszymi, często na rękach rodziców, bo 
wszak sam Pan Jezus mówił: „Pozwólcie dziatkom przychodzić 
do Mnie, nie przeszkadzajcie im, bo do nich należy królestwo 
Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa 
Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”.  (Jan Uryga „Rok 
polski w życiu, tradycji i obyczajach ludu”).

Halina Kościńska
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i bronowanie. Następnie wysiewamy ro-
śliny w ilościach, w czystym siewie, 180 
do 200 kg łubinu, peluszki 160 do 180 kg, 
seradeli 40 do 60 kg na hektar.

Jeżeli stosujemy mieszankę motyl-
kowych to wysiewamy na hektar:
- 100 kg łubinu + 100 kg peluszki albo
- 120 kg łubinu + 40 kg peluszki + 20 kg 

seradeli lub
- 170 kg łubinu + 30 kg seradeli.

Na glebach lekkich, w celu zmniej-
szenia strat składników pokarmowych, 
rośliny motylkowe przyorujemy głębiej  
i w późniejszej fazie rozwoju – w fazie 
tworzenia się strąków.

Na glebach zwięzłych, zwłaszcza 
w okolicach o małej ilości opadów, 
wypłukiwanie składników pokarmo-
wych nie zachodzi, a rozkład przy-
oranej zielonej masy przebiega dość 
wolno ze względu na utrudniony do-
stęp powietrza. W tych warunkach 
stosujemy płytsze przyoranie roślin 
we wcześniejszej fazie rozwoju.

Duże znaczenie ma staranne 
przykrycie ziemią przyorywanych 
roślin motylkowych, dlatego w celu 
prawidłowego przyorania stosujemy 
wcześniej wał gładki w ten sposób, 
aby rośliny były pochylone w kie-
runku orki. Dobrze wykorzystują nawozy 
organiczne ziemniaki lecz często następu-
je zmniejszenie powierzchni ich uprawy 
ze względu na ograniczone ilości oborni-
ka w gospodarstwach.

Przy zastosowaniu nawozów zielo-
nych uzyskuje się znaczne zwyżki plonów 
ziemniaków wynoszące na stanowisku po 
przyoraniu całych roślin peluszki lub łu-
binu około 70 kwintali na hektar. 

Bardzo dobre plony po zastoso-
waniu nawozów zielonych (motylkowe 
przyorane) dają także buraki cukrowe  
i ćwikłowe, rośliny zbożowe, warzywa  
i owoce.

W gospodarstwach ekologicznych 
nie stosuje się chemicznych środków 
ochrony roślin oraz nawozów sztucznych 
lecz nawozy organiczne (obornik, kom-
post, nawozy zielone). Stosuje się nato-
miast uzupełniające nawożenie mineral-
ne. Są to głównie mielone skały zasobne 
w makro i mikroelementy. Nawozami mi-
neralnymi dostępnymi na rynku polskim 
są:
- mączka bazaltowa, która zawiera 8,1% 

wapnia, 8,3% magnezu, 1,7% potasu 
oraz miedz, mangan, bor, cynk i krzem,

- mączka dolomitowa zawierająca 30% 
wapnia i 18% magnezu,

- mączka fosforytowa – 30% fosforu, 

- nawozy wapniowe – mielony margiel, 
kreda, wapno pojeziorne,

- nawozy potasowe – kainit, patentkalit, 
karnalit, siarczan potasu.

Składniki zawarte w tych nawo-
zach są nieco trudniej dostępne dla roślin 
dlatego też zastosowanie ich pod rośliny 
motylkowe na przyoranie czyni je łatwiej 
dostępnymi dla roślin następczych. Wy-
korzystanie tych składników jest możliwe 
po wprowadzeniu ich do obiegu biolo-
gicznego. Można to także osiągnąć do-
sypując nawozy mineralne do kompostu,  
a następnie wykorzystując ten kompost 
do nawożenia roślin. Składniki pokarmo-
we, a szczególnie magnez są unieczynnia-

ne przez zanieczyszczenia występujące  
w powietrzu, które wraz z opadami do-
stają się do gleby. Aby ilość potrzebnego 
organizmom magnezu była w glebie na 
odpowiednim poziomie musi być on do-
starczany wraz z nawozem zielonym oraz 
dolomitem.

Badania wykazują, że w naszym 
kraju występuje obniżenie poziomu mag-
nezu w płynach ustrojowych, szczególnie 
u osób mieszkających na terenach zanie-
czyszczonych lub pracujących w warun-
kach szkodliwych. Tymczasem magnez 
uczestniczy we wszystkich przemianach 
biochemicznych: białkowej, węglowoda-
nowej, lipidowej. Aktywizuje on liczne 
enzymy tych przemian. Bierze też udział 
w regulacjach jonowych, utrzymując po-
tas w komórkach na odpowiednim po-
ziomie oraz w gospodarce fosforanowo-
wapniowej.

Magnez wywiera działanie obron-
ne na mięsień sercowy, przeciwdziałając 
jego niedotlenieniu oraz zmniejszając po-
budliwość i przewodnictwo. Istotną rolą 
magnezu jest oddziaływanie na leuko-
cyty, co wiąże się z prawidłowym funk-
cjonowaniem układu odpornościowego. 
Wyraża się to pobudzeniem fagocytozy, 
udziałem w wytwarzaniu leukocytów T 
oraz aktywacją układu dopełniacza i po-

budzaniem syntezy przeciwciał klasy IgE. 
Jony magnezu w istotny sposób chronią 
kod genetyczny i cały układ chromoso-
malny człowieka przed niekorzystnymi 
wpływami mutacyjnymi i teratogennymi 
środowiska.

Magnez jest uważany za jeden  
z najważniejszych dla zdrowia i życia 
biopierwiastków, mimo jego niewielkie-
go stężenia w surowicy krwi (u dorosłe-
go człowieka 0,7 – 2,2 mmol/l) i w ogóle 
niewielkiej jego ilości w organizmie (21 
do 24 gramy), przy małej jego dobowej 
wymienialności (1%). Magnez zmniejsza 
toksyczność ołowiu i pestycydów, prze-
ciwdziała zatruciom fluorem, dwutlen-

kiem siarki, DDT.
Naturalnymi źródłami mag-

nezu są jadalne rośliny zielone, 
zawierające ten pierwiastek w zie-
lonym barwniku chlorofilu, owo-
ce bogate w pektyny oraz fityna, 
występująca w ziarnach pszenicy  
i jęczmienia. Pokarmami boga-
tymi w magnez są też: orzechy, 
nasiona soi, fasola, groch, chleb 
razowy, ryby, mleko, kakao. Ro-
śliny powinny pochodzić z upraw, 
na których nie stosuje się che-
micznych środków ochrony roślin 

i nawozów sztucznych, a obojętny odczyn 
gleby utrzymuje się przez zastosowanie 
naturalnego dolomitu nawozowego, który 
zawiera magnez, wapń, miedź, mangan, 
cynk, żelazo i molibden.

Przewlekły niedobór magnezu wy-
wołuje wiele bardzo zróżnicowanych ob-
jawów klinicznych. Mogą wystąpić zabu-
rzenia nerwowo-mięśniowe, zaburzenia 
funkcji układu krążenia, układu pokar-
mowego, zwiększenie podatności na stres 
oraz na infekcje.

W naszych warunkach klimatycz-
nych uprawa roślin strączkowych na na-
siona w czystym siewie jest ryzykowna. 
Dobre rezultaty można uzyskać uprawia-
jąc strączkowe na nasiona w mieszance 
ze zbożowymi. Łączny plon mieszanki 
jest większy niż każdego z jej składni-
ków uprawianych oddzielnie. Warunkiem 
otrzymania dobrego plonu jest właściwy 
stosunek w mieszance nasion rośliny 
strączkowej do zbożowej. Na glebach su-
chych siejemy 60% nasion rośliny strącz-
kowej w stosunku do normy dla czystego 
siewu i 40% nasion rośliny zbożowej.

Na glebach wilgotnych i zwięzłych 
wysiewamy 40% strączkowych i 60% 
zboża.
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SPORT

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy i Starostwo Po-
wiatowe w Brzozowie byli organizatorami szóstego Podsumowa-
nia Współzawodnictwa Sportowego Szkół. Tegoroczna uroczy-
stość odbyła się 18 czerwca w świetlicy Starostwa Powiatowego  
w Brzozowie. W spotkaniu podsumowującym sportową rywalizację  
w roku szkolnym 2008/2009 uczestniczyli: Zygmunt Błaż – Sta-
rosta Brzozowski, Janusz Draguła - Wicestarosta Brzozowski, 
Stanisław Pilszak – Naczelnik Wydziału Oświaty i Polityki Spo-
łecznej, Alina Maślak – Sekretarz Gminy Dydnia, Stanisław Gie-
rula – Sekretarz Gminy Domaradz, Damian Kierek – Kierownik 
Referatu Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego  
w Brzozowie, Bronisław Przyczynek – Przewodniczący Powiato-
wego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Brzozowie, Krzysz-
tof Rachwał – przedstawiciel Urzędu Gminy w Haczowie i Janusz 
Pańko – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Brzozowie. Ponadto wśród zaproszonych gości znaleźli się dy-
rektorzy szkół, nauczyciele wychowania fizycznego, działacze 
sportowi oraz uczniowie, którzy osiągnęli wybitne wyniki sporto-
we.

Uroczystość poprowadził Marek Szerszeń – Przewodniczący 
Powiatowego SZS w Brzozowie, który po powitaniu gości ogłosił 
wyniki Sportowego Współzawodnictwa Szkół.  

W kategorii Licealiady pierwsze miejsce zajęło I Liceum 
Ogólnokształcące – 450 pkt., drugie - Zespół Szkół Ekonomicz-
nych – 374 pkt. a trzecie - Zespół Szkół Budowlanych – 188 pkt.  

Z kolei w ramach Gimnazjady triumfatorem sportowej 
rywalizacji okazało się Gimnazjum w Niebocku – 299 pkt., wy-
przedzając Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie – 251,0 pkt. oraz Gim-
nazjum Nr 1 w Humniskach – 198 pkt. Dalsze miejsca zajęli: Gim-
nazjum w Bliznem – 143 pkt., Gimnazjum w Haczowie – 139 pkt.  
i Gimnazjum w Starej Wsi – 131 pkt.

W kategorii szkół podstawowych, rywalizujących w ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej bezkonkurencyjną okazała się Szko-
ła Podstawowa Nr 1 w Humniskach, która zgromadziła na swym 
koncie aż 450,0 pkt.. Druga była Szkoła Podstawowa w Haczo-
wie – 310,5 pkt., a trzecie miejsce zajęła „podstawówka” z Blizne-
go – 269,0 pkt. Na kolejnych pozycjach uplasowały się: SP Nr 1  
w Brzozowie – 257,5 pkt., SP w Starej Wsi – 129,0 pkt. i SP Nr 
2 w Humniskach – 105,5 pkt. Przedstawiciele szkół z rąk Staro-
stów i Naczelnika Stanisława Pilszaka otrzymały okazałe puchary 
i dyplomy. Ponadto szkoły ponadgimnazjalne otrzymały nagrody 
finansowe ufundowane przez Starostę Brzozowskiego.

Kolejnym punktem uroczystości było uhonorowanie ucz-
niów, którzy na szczeblu województwa osiągnęli wysokie miejsca 
w konkurencjach indywidualnych. „Trójka” z nich to uczniowie, 
którzy w finałach wojewódzkich nie mieli sobie równych. Byli 
to: Karolina Krowiak i Karol Kędra (obydwoje SP Nr 1 w Hum-
niskach) – mistrzowie województwa w indywidualnych biegach 
przełajowych klas III-IV na dystansie 500 m oraz Tomasz Jaskółka 
(Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie) – triumfator mistrzostw wojewódz-
twa w szachach indywidualnych. Ponadto na liście wyróżnionych 
znaleźli się: Angelika Władyka i Jakub Buczek (obydwoje Gimna-
zjum Wzdów), Henryk Olejarczyk i Mateusz Śmigiel  (obydwaj 
Gimnazjum Niebocko), Anna Krzysztyńska, Aleksandra Kozubal, 
Tomasz Lasek, Zuzanna Jurkiewicz (wszyscy SP Nr 1 w Brzozo-
wie), Sylwia Dudycz i Daniel Bryś (obydwoje Gimnazjum Nr 1  
w Humniskach), Anna Zubel i Magdalena Ryba (obydwie SP Nr 1 
w Humniskach), Łukasz Szuba (Gimnazjum nr 1 w Brzozowie), Jan 

Sportowe Podsumowanie SZS w Brzozowie

Uczestnicy Podsumowania Współzawodnictwa Sportowego Szkół

Laureaci w kategorii Licealiady

Zwycięzcy Gimnazjady w asyście J. Draguły i M. Szerszenia

Starosta Brzozowski Z. Błaż wręcza puchar Marii Tesznar
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„Internet? Nie, dziękuję, nie jesteśmy zainteresowani”, 
powiedział kiedyś Bill Gates. I nie miał racji. Portal www.
brzozow24.pl funkcjonuje w internecie i zdobywa coraz 
większą popularność wśród internautów. Nie wiedziałaś/łeś, 
że istniejemy? Zajrzyj: www.brzozow24.pl. Znajdziesz tam 
mnóstwo ciekawych informacji, może nawet z Twojej miej-
scowości.

Jesteśmy nowym portalem regionalnym, wchodzą-
cym w skład sieci portali internetowych: podkarpacie24.pl, 
esanok.pl, bieszczady24.pl, jasło24.pl, rzeszów24.pl. Są to 
portale, w których można znaleźć wiadomości o aktualnych 
wydarzeniach i imprezach. Jest to także niezastąpione źródło 
informacji kulturalnych, ponieważ współpracujemy z doma-
mi kultury oraz muzeami na terenie Podkarpacia.

Wychodzimy Ci naprzeciw i istniejemy dla Ciebie. 
Zapraszamy i czekamy na Ciebie na www.brzozow24.pl
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Drabek (SP Nr 1 w Golcowej) i Wojciech Janowicz (Gimnazjum 
w Dydni). Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe w postaci 
sprzętu sportowo-rekreacyjnego oraz pamiątkowe dyplomy.

W dalszej części podsumo-
wania wyróżniono nauczycieli 
wychowania fizycznego, którzy  
w ostatnim roku osiągnęli duże suk-
cesy sportowe oraz wyraźnie zasłu-
żyli się w rozwój sportu szkolnego 
na terenie powiatu. Nagrodzeni zo-
stali: Stanisława Warchałowska (SP 
Nr 1 w Humniskach), Maria Tesznar 
(SP Blizne), Lucyna Gurgacz (Gim-
nazjum Jasienica Rosielna), Andrzej 
Zajdel (Gimnazjum Niebocko), 
Piotr Ekiert (SP Haczów), Bogu-
sław Korfanty (Gimnazjum Nr 1 w 
Humniskach) i Włodzimierz Pelczar 
(ZS Jasionów). 

Kolejnym punktem uroczystości było uhonorowanie 
szkół, które w konkurencjach i dyscyplinach drużynowych za-
jęły wysokie miejsca na arenie wojewódzkiej. 

Nagrodzono tutaj: SP Nr 1 w Humniskach (I miejsce 
– 3-bój la chłopców i V miejsce – 3-bój dla dziewcząt), Gimna-
zjum Wzdów (I miejsce – szachy drużynowe), Gimnazjum Nr 1  
w Brzozowie (III miejsce – szachy drużynowe), SP Nr 1 w Brzo-
zowie (IV miejsce – szachy drużynowe), SP Nr 1 w Wesołej (IV 
miejsce – mini piłka ręczna dziewcząt), SP Haczów (IV miejsce 
– mini koszykówka dziewcząt), Zespół Szkół w Jasionowie (IV 

miejsce – koszykówka chłopców i V miejsce – mini koszykówka 
chłopców), Gimnazjum Niebocko (V miejsce – sztafetowe biegi 
przełajowe chłopców), SP Blizne (VI miejsce – 4-bój la chłop-

ców) i Gimnazjum Jasienica Ro-
sielna (VI miejsce – piłka ręczna 
chłopców). Nagrody w postaci 
sprzętu sportowego przedstawi-
cielom szkół wręczył Starosta 
Brzozowski Zygmunt Błaż. 

Następnie przedstawiciele 
poszczególnych gmin przeka-
zali najlepszym swoim szkołom 
nagrody rzeczowe i finansowe. 
Kolejne nagrody wręczali: Ali-
na Maślak, Stanisław Gierula, 
Damian Kierek i Krzysztof Ra-
chwał. Następnie głos zabrał Sta-

rosta Brzozowski, który pogratu-
lował nagrodzonym dużych osiągnięć sportowych. Jednocześnie 
podziękował uczniom, nauczycielom wychowania fizycznego 
oraz dyrekcjom szkół za ogromny trud, poświęcenie i zaangażo-
wanie w osiągnięciu tak dobrych wyników. 

Z kolei Bronisław Przyczynek – Przewodniczący Powia-
towego Zrzeszenia LZS gratulując wyróżnionym życzył im m.in. 
dalszych, co najmniej tak wyśmienitych sukcesów sportowych.

Uroczystość zakończył Marek Szerszeń, który życząc 
zebranym udanego letniego wypoczynku podziękował za przy-
bycie i udział w spotkaniu. 

Wicestarosta Janusz Draguła gratuluje Henrykowi Olejarczykowi

Marek Szerszeń

20 kwietnia br. odbyły się zawody rejonowe w sztafeto-
wych biegach przełajowych w Ustrzykach Dolnych. Bardzo do-
brze zaprezentowali się w nich uczniowie z Gimnazjum w Nie-
bocku. Zajęli zdecydowanie I miejsce zostawiając w pokonanym 
polu  Narciarską Szkołę Sportową z Ustrzyk Dolnych, szkoły z 
Sanoka, Leska, Humnisk, Tarnawy Dolnej.

Następnym etapem były zawody wojewódzkie, które od-
były się 28 kwietnia w Kolbuszowej. Startowało w nich 12 zespo-
łów. Drużyna z Niebocka osiągnęła duży sukces zajmując wyso-
kie V m. Aż 7 z 10 biegnących w sztafecie osiągnęło czas poniżej  
3 minut na 1000m.

14 maja br. w Brzozowie odbyły się zawody powiatowe Liga 
Lekkoatletyczna. Również te zawody zakończyły się sukcesem 
zawodników z Niebocka. Drużyna chłopców zajęła zdecydowanie  
I miejsce ustanawiając rekord powiatu w ilości zdobytych punktów 
- 1211, drugi był Brzozów - 1078 pkt. Najlepsze wyniki uzyskali: 
Mateusz Śmigiel - 13,23 w p. kulą, Henryk Olejarczyk  - 2.55,20 s  
i Krystian Wojtowicz - 2.57,30 s na 1000m, Łukasz Zarzyka  
- 41,66 s na 300 m, sztafeta 4x100 - 51,30 s. 

Drużyna dziewcząt zdobyła 968 pkt. Zajęła II miejsce 
przegrywając z Humniskami różnicą tylko 10 pkt. Najlep-
sze wyniki uzyskały: Regina  Milczanowska - 9,88 w pchnię-
ciu kulą,  Weronika Barszczowska - 14,23s na 100 m, Sabina  
Czernich - 50,44 na 300 m.

27 maja br. odbył się finał ligi Lekkoatletycznej w Rzeszo-
wie. Startowało w nim 28 szkół. Bardzo dobrze zaprezentowali się  
gimnazjaliści z  Niebocka. Chłopcy zajęli IX miejsce zdobywając 
1230 pkt. Najlepszy wynik uzyskała sztafeta 4x100 m  49,20 s w skła-

Sukcesy lekkoatletów z Gimnazjum w Niebocku
dzie: Cipora, Sabat, Wojtowicz, Zarzyka, Śmigiel Mateusz 13.16 m  
w pchnięciu kulą, Olejarczyk Henryk 2.54,30 na 1000 m, Mateusz 
Zimoń 2.57,60 na 1000 m, Łukasz Zarzyka 41,85 s na 300 m.

Andrzej Zajdel
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6 czerwca br. w Jedliczu (powiat krośnieński) spot-
kali się członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
oraz Prezydium Powiatowego Zrzeszenia LZS powiatu 
brzozowskiego z  przedstawicielami władz samorządo-
wych i Powiatowego Zrzeszenia LZS powiatu krośnień-
skiego. Inicjatorami tego spotkania byli Edward Nowak  
i Henryk Dąbrowiecki reprezentujący jednocześnie oby-
dwie instytucje w swoich powiatach. 

Do tego historycznego, bo pierwszego w dziesię-
cioletniej historii, spotkania doszło przy okazji 5 edycji 
turnieju siatkarskiego organizowanego przez Powiatowe 
Zrzeszenie LZS w Krośnie i Brzozowie w ramach Ama-
torskiej Ligi Siatkówki. Celem tego spotkania było m.in. 
przedstawianie planów i form pracy komisji oraz Powiato-
wego Zrzeszenia LZS, wymiana doświadczeń, jak również 
nakreślenie założeń dalszej współpracy ww. podmiotów  
w latach następnych. 

W tym celu została powołana robocza komisja  
w składzie: Edward Nowak, Jan Ciupka, Bronisław Przy-
czynek, Henryk Dąbrowiecki, która do końca III kwartału 
br. opracuje główne założenia i kierunki dalszej współpra-
cy, nie tylko odpowiednich komisji, ale także Powiatowych 
Zrzeszeń LZS w Krośnie i Brzozowie. 

 W skład brzozowskiej delegacji wchodzili: Hen-
ryk Kozik – Przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskie-
go, Jacek Adamski - Zastępca Przewodniczącego Rady 
Powiatu Brzozowskiego, Grażyna Gładysz – Przewodni-
cząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Stanisław Pilszak 
– Naczelnik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej, Zdzi-
sław Wojdanowski i Stefan Szarek – członkowie komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu. Powiatowe Zrzeszenie LZS  
w Brzozowie reprezentowali: Bronisław Przyczynek 
– Przewodniczący, Henryk Dąbrowiecki – Zastępca oraz 
Zofia Czech – członek Prezydium. 

 Stronę krośnieńską reprezentowali: Jan Juszczak 
– Starosta Krośnieński, Kazimierz Krężałek – Przewodni-
czący Rady Powiatu Krośnieńskiego, Stanisław Kenar – Za-
stępca Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego, 
Stanisław Józefczyk - Przewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Turystyki, Teresa Sirko – Przewodniczą-
ca Komisji Rewizyjnej, Edward Margiel – Przewodniczą-
cy Komisji Statutowej, a także Teresa Suska – Zastępca 

Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. 
Władze sportowe Powiatowego Zrzeszenia LZS w Krośnie reprezen-
towali: Jan Ciupka – Przewodniczący, Mieczysław Kilar – Zastępca 
Przewodniczącego, Teresa Skiba, Edward Nowak i Wiesław Ginalski 
– członkowie Prezydium. 

 Organizatorem tegorocznego turnieju siatkarskiego, jak rów-
nież całego spotkania przedstawicieli samorządów obydwu powiatów 
było Powiatowe Zrzeszenie LZS w Krośnie, które w sposób wzorowy 
zrealizowało cały program sportowy i szkoleniowy. W części spor-
towej zorganizowano dwa turnieje sportowe, w których startowali 
sportowcy amatorzy, reprezentujący takie dyscypliny sportowe, jak 
siatkówka i tenis stołowy. 

 W turnieju siatkarskim uczestniczyły po dwie najlepsze dru-
żyny wyłonione z powiatowych rozgrywek amatorskiej ligi siatkowej 
organizowanej przez obydwa zrzeszenia. W trakcie turnieju uzyskano 
następujące rezultaty: LKS Krościenko Wyżne – LKS Przysietnica 
(2:0), LKS Dukla – LKS Izdebki (2:0), LKS Krościenko Wyżne – LKS 
Izdebki (1:2), LKS Dukla – LKS Przysietnica (2:0), LKS Krościenko 
Wyżne – LKS Dukla (2:0), LKS Izdebki – LKS Przysietnica (2:1). 

 Tabela końcowa turnieju siatkarskiego: LKS Krościenko 
Wyżne – 4 pkt, LKS Dukla – 4 pkt, LKS Izdebki – 4 pkt, LKS Przy-
sietnica 0 pkt.

Równolegle do turnieju siatkarskiego rozegrany został turniej 
tenisa stołowego pomiędzy reprezentantami powiatów brzozowskie-
go i krośnieńskiego, w którym nasi reprezentanci pokonali w sposób 
zdecydowany swoich przeciwników. W turnieju tym uzyskano nastę-
pujące wyniki: Jacek Adamski – Kazimierz Krężałek (2:0), Stanisław 
Pilszak Teresa Skiba (2:0), Grażyna Gładysz – Stanisław Józefczyk 

(2:0), Zofia Czech – Edward Nowak (2:0), Bronisław Przyczynek 
– Wiesław Ginalski (1:2). Końcowy rezultat tego turnieju to 4:1 dla 
reprezentacji powiatu brzozowskiego. Na szczególną uwagę i uznanie 
zasługuje poziom sportowy Grażyny Gładysz i Zofii Czech, reprezen-
tujące powiat brzozowski. 

 Na zakończenie dokonano podsumowania i oceny przebiegu 
całego spotkania oraz wręczono okolicznościowe dyplomy i puchary. 
Podczas wspólnego obiadu Grażyna Gładysz i Bronisław Przyczynek 
wręczyli na ręce Stanisława Józefczyka i Jana Ciupki okolicznościowe  
puchary, upamiętniające to pierwsze spotkanie samorządów powia-
towych i organizacji sportowych powiatu brzozowskiego i krośnień-
skiego.

Uczestnicy spotkania

Wręczenie dyplomów i pucharów

Henryk Dąbrowiecki

Integracyjne spotkanie w Jedliczu
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Wspaniała atmosfera  towarzyszyła siatkarzom pod-
czas wspólnego grilla, który odbył się przy wiacie na Pod-
lesiu. Impreza, którą zorganizowało Powiatowe Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe w Brzozowie, była zorganizo-
wana dla zawodników, którzy uczestniczyli w rozgrywkach 
piłki siatkowej (amatorskiej) w sezonie 2008/2009. Pod-
czas spotkania Przewodniczący 
PZ LZS Bronisław Przyczynek 
pogratulował oraz podziękował 
wszystkim graczom za wspa-
niałe mecze, zaangażowanie 
i walkę sportową. Również  
w imieniu Starosty Zygmunta 
Błaża, Pan Bronisław przeka-
zał słowa uznania wszystkim 
zespołom, które uczestniczyły 
w rozgrywkach ligowych. Dy-
plomy i nagrody rzeczowe wrę-
czali kapitanom drużyn także: 
Naczelnik Wydziału Oświaty  
i Polityki Społecznej Starostwa 
Powiatowego w Brzozowie Stanisław Pilszak, Zastęp-
ca Przewodniczącego PZ LZS Henryk Dąbrowiecki oraz 
członkini PZ LZS Zofia Czech. 

Każda drużyna otrzymała pamiątkowy dyplom, a trzy najlep-
sze otrzymały Puchary oraz nagrody rzeczowe. - Koszulki które otrzy-
maliśmy są bardzo dobrej jakości i są ładne, na pewno wystąpimy  
w nich w nowym sezonie - mówili zawodnicy z Izdebek zwycięzcy 
ligi 2008/2009. Dwie pozostałe drużyny otrzymały oryginalne piłki 
do gry w siatkówkę.

- Ta impreza jest podsumowa-
niem ostatniego sezonu, dla tych 
ludzi  gra w piłkę siatkową jest 
ich wielką pasją, przy grillu 
można wspólnie porozmawiać, 
oderwać się na chwilkę od co-
dzienności - tak podczas imprezy 
powiedział nam Pan Bronisław 
Przyczynek.
Wyniki sezonu 2008/2009 
przedstawiały się następu-
jąco: 1. VOLLEY Izdebki,  
2. LKS Przysietnica, 3. Drew-
ger Jasienica Rosielna, 4. Czarni 

Nozdrzec, 5. Later Rymanów, 6. 
UKPS Orzechówka, 7. LKS Haczów, 8. LKS PARNAS Stara Wieś, 
9. Sokół Domaradz.

Grillowanie po sezonie siatkarskim

Pamiątkowa fotografia z IX edycji Powiatowej Amatorskiej Ligi Siatkówki  

Jacek Pempuś

29 maja br. odbył się kolejny Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli. Te-
gorocznym organizatorem sportowego spotkania był ZS w Warze na czele  
z Dyrektorem Szkoły Aleksandrem Filem, Renatą Łach i Maciejem Skotni-
ckim. Do udziału w rozgrywkach zgłosiło się 8 drużyn: ZS w Hłudnie, ZS 
w Nozdrzcu, SP w Siedliskach, SP Nr 4 w Izdebkach, SP Nr 2 w Izdebkach, 
Gimnazjum w Izdebkach, Pracownicy Urzędu Gminy Nozdrzec i ZS w Wa-
rze. Rozgrywki prowadzone były w 2 grupach. 

W finale spotkały się drużyny z SP Nr 4 w Izdebkach i SP Nr 2  
w Izdebkach. Po naprawdę pięknej i wyrównanej walce I miejsce w turnieju 
zdobyła drużyna z SP Nr 4 w Izdebkach. II miejsce wywalczyła SP Nr 2  
w Izdebkach, a III miejsce ZS w Nozdrzcu. Zwycięskie drużyny otrzymały 
puchary, a pozostali uczestnicy turnieju pamiątkowe dyplomy. 

W trakcie sportowych zmagań nauczyciele mieli możliwość często-
wania się grilowaną kiełbaską i uczestniczenia w integracji międzyszkolnej. 
Temu spotkaniu towarzyszyła miła i radosna atmosfera, podsycana zdrową 
rywalizacją. 

Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli

Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli

 Organizatorzy składają podziekowania na 
ręce Wójta Gminy Nozdrzec Antoniego Gromali 
oraz  Krzysztofa Maszczaka za pomoc w organiza-
cji tej imprezy sportowej. 

ZAPRASZA I PROPONUJE KURSY:
- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne
- Uzupełniające LO dla dorosłych - zaoczne
- Pedagogiczne 
- Bhp dla wszystkich grup stanowisk zawodowych
- Komputerowe
- Kierowca wózków jezdniowych
- Palacz kotłów centralnego ogrzewania

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

- Kroju i szycia
- Bukieciarz, florysta
- Energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji sieci, 
   instalacji i urządzeń
- Budowlane w różnych zawodach
-  Czeladnika i Mistrza w różnych zawodach
- Inne, w zależności od potrzeb

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

Maciej Skotnicki
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Tadeusz  KROTOS
- rysownik, ilustrator, karykaturzysta

Urodził się i mieszka w Gliwicach na Śląsku. Od 1962 
r. gruntował swoją wiedzę z zakresu rysunku, malar-
stwa i grafiki w kółkach plastycznych przy boku zna-
nych gliwickich artystów, plastyków. 
Fascynuje się twórczością hiszpańskiego surrealisty 
Salwadore Dali. Od 1990 r. rozpoczął przygodę z ma-
larstwem i grafiką, a od 1996 r. z rysunkiem satyrycz-
nym. Wykonywał ilustracje do książek. Jego rysunki 

prezentowane są na wystawach w kraju i za granicą.

Restauracja ALTA poleca

Szaszłyk drobiowo-wieprzowy

Życzymy smacznego!

Skład na 10 porcji:
- 1,2 kg filet z indyka
- 0,6 kg karkówka wieprzowa
- 10 szt. pieczarka
- 2 szt. papryka czerwona 

Wykonanie:
Mięso pokroić w kostkę przyprawić i pozostawić na 2 godzi-
ny w chłodnym miejscu. Pozostałe składniki pokroić w średniej 
grubości plastry. Następnie nabić składniki na wykałaczkę i za-
piekać do miękkości.

- 3 szt. cebula
- 1 szt. ogórek 
- 2 szt. marchewka
- przyprawy

Tadeusz Krotos
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HOROSKOP
ROZRYWKA

BARAN (21 III – 20 IV) 
Odczuwasz zmęczenie całoroczną pracą, ale jeszcze trochę mu-
sisz wytrzymać, nie odpuszczaj. W tym miesiącu uważaj na ludzi,  
z którymi pracujesz i się spotykasz, wielu z nich wcale Ci dobrze 

nie życzy, inni chcą tylko wykorzystać Twoją wiedzę i umiejętności. Ale jeśli 
zachowasz ostrożność, wszystko będzie dobrze.

BYK (21 IV – 21 V) 
Zanim wyjedziesz na urlop, uporządkuj sobie wszystko w pracy, 
inaczej nie odpoczniesz nękany telefonami i pytaniami. Opłaci się! 
To także dobry czas na szukanie nowej pracy, przydarzy Ci się kilka 

interesujących propozycji, ale nie decyduj się zbyt szybko, bo nie wszystkie 
są tak korzystne, jak na to wyglądają. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Na szczęście w pracy i w uczuciach spokój. Bardzo sympatycznie 
zapowiada się druga połowa miesiąca, zwłaszcza jeśli planujesz 
wtedy urlop. Podczas wakacyjnych wypadów może się samotnym 

Bliźniakom przydarzyć naprawdę szalona wakacyjna miłość i koniecznie po-
winni tę szansę wykorzystać.

RAK (22 VI – 23 VII)
To będzie udany miesiąc: pełen interesujących zajęć, nie tylko zawo-
dowych, podczas których dobry humor Cię nie opuści. A to właśnie 

będzie Twoim atutem, który sprawi, że i w pracy i w kontaktach towarzyskich 
zaczniesz być po prostu niezbędną osobą… 

LEW (24 VII – 23 VIII) 
To będzie niestandardowy miesiąc, pełen zaskakujących wydarzeń, 
ale poradzisz sobie ze wszystkim bez problemu! Pamiętaj tylko, że 
Ty też od czasu do czasu musisz odpocząć, inaczej może się to skoń-

czyć chorobą, i to podczas pełni wakacyjnego sezonu! Zastanów się, czy to 
rozdrażnienie, które Cię ostatnio nie opuszcza, to przypadkiem nie dlatego.

PANNA (24 VIII – 23 IX) 
W tym miesiącu będzie Ci trochę szwankować Twoje słynne poczu-
cie humoru, a szkoda, bo będzie ono akurat teraz bardzo potrzebne. 
Jeśli jednak sprężysz się i weźmiesz w garść wszystko Ci się uda:  

i prywatnie, i zawodowo. Na wszelki jednak wypadek nikomu w tym miesią-
cu nie obiecuj zbyt dużo.

WAGA (24 IX – 23 X) 
W sierpniu odpoczniesz, wyciszysz się, opalisz i odmłodniejesz,  
a dzięki temu, jak wrócisz z urlopu załatwisz dokładnie wszystko, 
czego tylko będziesz chcieć, bo Twojej argumentacji, energii i wy-

glądowi nikt nie będzie w stanie się oprzeć. Uważaj na pieniądze, wprawdzie 
nie powinno Ci ich brakować, ale nie szalej z wydatkami.

SKORPION (24 X – 22 XI)
W połowie miesiąca uda Ci się wreszcie rozwiązać dręczący Cię 
już od dawna problem i dzięki temu znacznie optymistyczniej spoj-
rzysz na świat. Lepiej też z pracą – pod warunkiem, że zastanowisz 

się, czego od niej tak naprawdę chcesz i wreszcie zaczniesz to właśnie robić!  
W uczuciach rzeczywiście lato: flirty i flirciki, ale nie przesadzaj.

STRZELEC (23 XI – 22 XII) 
Ten miesiąc jest wymarzony na rozpoczęcie nowej pracy i inwesty-
cje finansowe – więc pieniędzy Ci nie zabraknie, choć nie powinie-
neś przesadzać z wydatkami. W drugiej połowie miesiąca wszystko 

będzie Ci się udawało: interesy, finanse i miłość.
KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I)
W miesiącu sierpniu Twoje zawodowe rozterki się skończą i wszyst-
ko powinno się wyjaśnić, a Ty wreszcie będziesz mógł pomyśleć  
o urlopie. Zaplanuj go tak, by był oryginalny i niekoniecznie tylko 

wypoczynkowy, a na pewno nie pożałujesz. Z nowymi siłami łatwiej Ci bę-
dzie zdobyć to, czego chcesz.

WODNIK (21 I – 19 II)
Korzystaj z tego, że rozpiera Cię energia! Baw się, odpoczywaj, 
podróżuj i poznawaj nowych ludzi. To Ci się przyda już wkrótce, bo 
właśnie dzięki temu będziesz miał dobre wyniki w pracy jak nigdy: 

będziesz bardzo energiczny, pomysłowy i skuteczny. Ale uważaj, bo mogą Ci 
się nie tylko zdarzyć poważne pomyłki, ale i utrata sporej gotówki.

RYBY (20 II – 20 III) 
Korzystaj z lata! Potrzebujesz kontaktu z naturą i wakacji, zwłasz-
cza że mogą Ci się przydarzyć kłopoty ze zdrowiem związane  

z przepracowaniem i wyczerpaniem. Koniecznie więc pomyśl o wypoczynku, 
choćby kilkudniowym i zorganizuj go tak, jak lubisz: wyjedź w góry lub wy-
bierz się na romantyczny spacer o zachodzie słońca nad morzem.
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POZIOMO
1) Grzyb o kapeluszu pokrytym śliską skórką, 4) kawa-
łek czegoś smaczengo, 7) towarzyszy soliście, 9) „... 
większa niż życie”, 12) tępa strona noża, 13) w daw-
nej Polsce nazwa wojsk tatarskich, 15) np. odwiert,  
16) sojusz, przymierze, 18) standaryzacja, typizacja, 20) eks-
port towarów, 21) odwiedzany często przez babę.

PIONOWO
2) Popielcowa przed Wielkanocą, 3) odległy obiekt niebieski 
wysyłający silne promieniowanie radiowe; niby gwiazda, 4) 
100 kg żyta, 5) partia gry w tenisie lub siatkówce, 6) czerwo-
ny oznacza pożar, 8) większy od morza, 10) rytm bici serca, 
11) rozbójnik morski, 14) ... Defoe, 17) papier wartościowy, 
18) ostatnia faza Księżyca, 19) np. melioracyjny.

KRZYŻÓWKA

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 20 utworzą rozwiązanie - aforyzm Jerzego Leszczyńskiego.
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REKLAMA

WYSPA 
Salon Odnowy Biologicznej

Brzozów, ul. Bielawskiego 3A

SOLARIUM Ergoline 500
- nowe lampy Heraus (opalacze ciała, twarzy, ramion).
- Profesjonalne kosmetyki do opalania.

OPALANIE NATRYSKOWE SunFX
- Perfekcyjna opalenizna w 5 min.
- Równomierny kolor, naturalny brąz.

ŻELAZKO ANTYCELLULITOWE VacuElek-
troColor
- Redukcja cellulitu, ujędrnianie i lifting ud, brzu-

cha, ramion.
- Ujędrnianie i lifting piersi, modelowanie poślad-

ków.

FOTEL MASUJĄCY Senior Casada 
GERMANY
- Masaż powietrzny.
- Masaż wibracyjny.

JOGA
- Wysmukla sylwetkę i delikatnie formuje mięśnie.
- Najlepszy sposób na wyciszenie. ZAPRASZAMY !!!
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