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Najpopularniejszy Sportowiec 
Powiatu Brzozowskiego

Plebiscyt prowadził H. Dąbrowiecki

X
Plebiscyt prowadził H. Dąbrowiecki

PLEBISCYT

Pięciu Najpopularniejszych Sportowców: (od lewej): Andrzej Śliwa, Kamil Czubski, Gabriel Majcher, Michał Winiarski, Adrian Szałajko 
w towarzystwie Marty Niewczas - mistrzyni świata w karate, Jana Ciupki - Prezesa OZPN w Krośnie i Zygmunta Błaża - Starosty Brzozowskiego

Najlepsi sportowcy (od lewej): Aleksandra Ryba, Łukasz Sieńczak 
i Paweł Michalski (nieobecny na gali) oraz Dariusz Sycz

Najpopularniejszemu sportowcowi Andrzejowi Śliwie
pogratulowała Marta Niewczas

Henryk Kozik - Przewodniczący Kapituły wręcza statuetki siostrom 
Wioletcie i Joannie Szczurek, które otrzymały tytuł „Odkrycie Roku 2009” Wicestarosta Janusz Draguła uhonorował szachistę, 

Tomasza Jaskółkę - Talent Roku 2009

Trenerzy (od lewej): Henryk Fredyk, Wojciech Świstak, Maciej Bednarczyk, 
Edward Szewczyk

Henryk Fredyk, wieloletni piłkarz i trener Brzozovii odbiera 
puchar z rąk Starosty Brzozowskiego - Zygmunta Błaża

Galę uświetnił występ 
zespołu POM-BAND 

z Brzozowskiego Domu Kultury 
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XLI sesja Rady Powiatu Brzozowskiego

Ośrodek w Orzechówce działa w opar-
ciu o Uchwałę Rady Powiatu w Brzozowie   
z dnia 4 września 2009 rok w sprawie przekazania w nieodpłatne 
użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzo-
zowskiego na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Pod-
karpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza oraz 
Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Brzozo-
wie z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie czasowego ograniczenia 
liczby łóżek w Oddziale Radioterapii i Regulamin  Organizacyjny 
Ośrodka.

Prace remontowe w budynku przekazanym po byłej filii 
Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie zostały wykonane syste-
mem gospodarczym przez pracowników szpitala i trwały cztery 
miesiące. Polegały one na  wymianie pokrycia dachowego, wymia-
nie okien, rozebraniu boazerii drewnianej na korytarzach i poło-
żenie regipsów, wycyklinowaniu  parkietów, położeniu paneli na 
korytarzach oraz wykonaniu dodatkowej łazienki i odmalowaniu 
wszystkich pomieszczeń. Koszt materiałów do remontu i  niezbęd-
nych usług wyniósł ok. 67. 000 zł. Zakupiono również podstawowy 
sprzęt i meble za kwotę ok. 27.000 zł. Ośrodek funkcjonuje od 25 

stycznia br. Dysponuje on 27 miejscami w pokojach 1,2 i 3 
osobowych (6 pokoi-1 osobowych,6- 2-osobowych i 3 poko-
je – 3 osobowe).

Do Ośrodka kierowani są pacjenci, którzy nie wy-
magają hospitalizacji w trakcie leczenia onkologicznego,  
a jedynie ambulatoryjnych naświetleń i chemioterapii w po-

radniach specjalistycznych. Pacjenci  
3 razy dziennie dowożeni są na za-
biegi samochodami służbowymi, do-
stosowanymi do przewozu osób nie-
pełnosprawnych. Pobyt pacjentów 
w Ośrodku jest  nieodpłatny i obej-
muje zarówno zakwaterowanie, jak  
i wyżywienie. Pacjenci mają zapewnio-
ną całodobową obsługę pielęgniarską.  
W budynku znajduje się kaplica, gdzie 
raz w tygodniu w niedzielę i święta od-
prawiana jest msza św.

Na miarę potrzeb i możliwo-
ści pacjenci mogą korzystać z porad 
psychologa, z zajęć rehabilitacyjnych 
ściśle określonych przez lekarza pro-
wadzącego, terapii zajęciowej, poga-
danek, czy wycieczek. Istnieje również 
możliwość - w miarę wolnych miejsc 
- zakwaterowania oraz wyżywienia 

osób sprawujących funkcję opiekuna 
dla pacjenta korzystającego z Ośrodka (za odpłatnością).

W imieniu pacjentów, mieszkańców powiatu oraz 
dyrekcji szpitala składam podziękowania Panu Zygmun-
towi Błażowi - Staroście Brzozowskiemu oraz Panu Ja-
nuszowi Dragule – Wicestaroście za inicjatywę dotyczącą 
bezpłatnego przekazania obiektu w Orzechówce na rzecz 
Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie. Szczególne sło-
wa wdzięczności należą się Zarządowi i Radzie Powiatu 
za podjęcie właściwej decyzji w tej sprawie.

Powstanie Ośrodka dla Pacjentów w Orzechówce 
ułatwia ludziom chorym możliwość szybkiego podjęcia 
leczenia ambulatoryjnego. Jak wiemy w chorobach nowo-
tworowych czas ma decydujące znaczenie. Tym bardziej 
więc trafność wyboru przeznaczenia obiektu zasługuje na 
słowa uznania. Antoni Kolbuch 

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie POO

W niecodziennej scenerii, bo w Ośrodku dla pacjentów on-
kologii leczonych ambulatoryjnie w Orzechówce, obradowali Rad-
ni w trakcie XLI sesji Rady Powiatu Brzozowskiego, która odbyła 
się 24 marca br. Radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji oraz 
wysłuchali sprawozdań z wykonania uchwał i wniosków, a także  
z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. Podjęli również 
uchwały w następujących sprawach:

- przekazania środków finansowych dla Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,

- zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok,
- rozpatrzenia skargi Pana Adriana Nieznań-

skiego,
- zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju 

świadczeń oraz warunków i sposobu udziela-
nia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół  
i placówek, dla których powiat brzozowski 
jest organem prowadzącym.

Na zakończenie sesji Dyrektor Szpi-
tala Specjalistycznego w Brzozowie przed-
stawił aktualną sytuację finansową szpitala 
oraz omówił zakres prowadzonych prac in-
westycyjnych i plany na przyszłość. Zapro-
sił również obecnych do obejrzenia Ośrodka  
w Orzechówce.

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

Radni przyjęli uchwałę dot. przekazania środków finansowych 
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie 

... do obejrzenia Ośrodka w Orzechówce

Dyrektor A. Kolbuch zaprosił obecnych na sesji ...

Magdalena Pilawska
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Przedstawiciele powiatu i gmin wchodzących w jego 
skład oraz zaproszeni goście wzięli udział w kolejnym po-
siedzeniu Brzozowskiego Konwentu Samorządowego, które 
odbyło się 16 marca br. 

W trakcie obrad omówiono sprawy związane z orga-
nizacją robót publicznych w 2010 r. na terenie powiatu brzo-
zowskiego. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzo-
zowie Józef Kołodziej przedstawił możliwości zatrudnienia 
osób bezrobotnych w ramach robót interwencyjnych w po-
szczególnych gminach oraz podkreślił jakie wymogi muszą 
spełnić te osoby, by móc ubiegać się o takie zatrudnienie. Po-
trzeby zgłoszone przez wójtów w pełni zostały pokryte i do 
wszystkich gmin skierowano w sumie 201 osób.  Podkreślić 

Brzozowski Konwent Samorządowy

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy
pragniemy złożyć Mieszkańcom Powiatu Brzozowskiego

życzenia pełne nadziei, pokoju i dobra.
Niech zwycięskie światło wiary, prawdy i miłości

napawa optymizmem, pomaga w przezwyciężaniu trudów 
i trosk dnia codziennego

Jednocząc się w przeżywaniu Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

składamy Mieszkańcom Powiatu Brzozowskiego

serdeczne życzenia wszelkiej życzliwości i dobroci.

Niech radość i pokój poranka Wielkanocnego 

przenikną Wasze życie osobiste, rodzinne i społeczne

Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych,

wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny.

Pogody w sercu i radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego

oraz smacznego święconego w gronie najbliższych osób 

życzy Redakcja BGP

Wicestarosta Brzozowski
Janusz Draguła

Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż

Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Wójt Gminy Jasienica Rosielna
Marek Ćwiąkała

Wójt Gminy Nozdrzec
Antoni Gromala

Burmistrz Brzozowa
Józef Rzepka

Wójt Gminy Dmaradz
Jan Pilch

Wójt Gminy Dydnia
Jerzy F. Adamski

Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż

Przewodniczący Konwentu 

oraz jego Członkowie:

życzą reprezentujący Brzozowski Konwent Samorządowy

życzą

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

Przewodniczący Rady 
Powiatu Brzozowskiego

Henryk Kozik

Posiedzenie Brzozowskiego 
Konwentu Samorządowego
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18 marca br. powiat brzozowski podpisał umowę z Pań-
stwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w Warszawie na realizację przez powiat w 2010 r. programu 
„Junior - program aktywizacji zawodowej absolwentów nie-
pełnosprawnych”.

Celem programu jest umożliwienie wejścia w życie 
zawodowe (odbycie stażu, zdobycie zatrudnienia) młodym 
osobom niepełnosprawnym. Program stanowi uzupełnienie 
działań realizowanych przez urzędy pracy w ramach kolej-
nych edycji Krajowego Programu Aktywizacji Zawodowej 
Absolwentów „Pierwsza Praca” z wykorzystaniem środków 
Funduszu Pracy (m.in. na poradnictwo zawodowe i doradz-
two – w ramach tego programu).

Doradca zawodowy odpowiadający za przygotowanie 
osoby niepełnosprawnej do podjęcia pracy w ramach stażu za-
pewni warunki odpowiednie do nawiązania kontaktu z osobą 
niepełnosprawną, przełamania jej wewnętrznych lęków i opo-
rów. Ułatwi rozpoznanie zainteresowań i predyspozycji oraz 
określenie odpowiedniego rodzaju pracy, nawiązanie kontak-
tu i współpracy z potencjalnym pracodawcą tej osoby oraz 
zapewni sprawowanie pieczy nad odbywaniem stażu przez 
osobę niepełnosprawną. Uczestnictwo w programie zwiększy 
możliwości zawodowe bezrobotnych absolwentów oraz stwo-
rzy szansę zatrudnienia i zdobycia doświadczenia zawodowe-
go w ramach odbywanego stażu.

Program ułatwi też jego uczestnikom skuteczne za-
prezentowanie się ewentualnemu przyszłemu pracodawcy, 
co w konsekwencji powinno przyczynić się do stworzenia 
miejsc pracy dla niepełnosprawnych absolwentów. Efektem 
towarzyszącym realizacji programu będzie przełamanie barier 
psychologicznych pracodawców związanych z zatrudnieniem 
osób niepełnosprawnych.

Adresatami programu są osoby z orzeczonym znacz-
nym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawno-

ści w wieku do 25 lub w przypadku osób, które ukończyły szkołę 
wyższą – do 27 roku życia, skierowane na staż zgodnie z warun-
kami określonymi w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001  
z późn. zm.)

W ramach programu może być udzielona pomoc w formie 
dofinansowania ze środków PFRON w następujących formach:
- świadczenie na rehabilitację zawodową,
- premie dla doradcy zawodowego za wykonywanie dodatkowych 

czynności,
- premie dla pracodawcy z tytułu odbycia stażu przez absolwenta.

Powiat brzozowski pomaga 
niepełnosprawnym absolwentom

Wdzięczni rodzice
Magdalena i Jarosław Dąbrowscy

Dla wszystkich ludzi dobrego serca, którzy chcieliby 
wspomóc leczenie i rehabilitację malutkiej Ali i starszej Ani po-
dajemy numer konta bankowego: Dąbrowski Jarosław (Opie-
kun prawny), 36-233 Wesoła 126, KONTO: 12 1240 2324 
1111 0010 2776 6623. W tytule wpłaty wpisując: „Dla Alicji  
i Anny chorych na mukowiscydozę”.

Aby dokonać wpłaty 1% na subkonto, należy w zezna-
niu podatkowym w rubryce „Nazwa OPP” wpisać Polskie 
Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą w Rabce - Zdroju 
i dopisać Dla Alicji Dąbrowskiej - Wesoła 126, dla której 
przekazujemy 1% podatku, w rubryce „Numer KRS” wpisać 
0000064892. 

Zebrane pieniądze przeznaczamy na: kosztowne le-
czenie, leki, rehabilitację, sprzęt potrzebny w leczeniu obja-
wów. 

POMÓŻ Alicji i Ani!

Magdalena Pilawska

należy, że prawie wszystkie koszty związane z zatrudnieniem 
tych osób oraz składka ZUS pokryta zostanie ze środków fun-
duszu pracy, do wójtów należeć będzie sfinansowanie pozosta-
łych kosztów związanych z zatrudnieniem (odzież ochronna, 
sprzęt do pracy, itp.)

Ponadto w trakcie konwentu Jerzy Szubra – Naczelnik 
Wydziału Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronno-
ści i Spraw Obywatelskich poinformował obecnych o przebie-
gu prac nad utworzeniem na terenie powiatu brzozowskiego 
radiowej sieci zarządzania kryzysowego. 

W trakcie dyskusji uczestnicy obrad przyjęli stanowisko 
w sprawie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej na 
terenie powiatu. Uzgodniono, że sołtysom zostaną przekazane 
numery telefonów do lekarzy weterynarii odpowiedzialnych 
za obsługę danego terenu, by w nagłych przypadkach informo-
wać i prosić ich o pomoc. 

Uczestnicy konwentu wysłuchali również informacji 
Wicestarosty Brzozowskiego Janusza Draguły na temat pla-
nowanych remontów dróg i budowy chodników w powiecie 
brzozowskim w 2010 r.

Starosta Brzozowski zachęcił wójtów do udziału w plano-
wanych na dzień 11 kwietnia br. powiatowych obchodach rocznicy 
zbrodni katyńskiej. Prosił o zapewnienie udziału w tych uroczy-
stościach delegacji z poszczególnych gmin. Otrzymają one ufun-
dowane przez Starostę odlewy krzyża katyńskiego, by następnie 
umieścić je na obeliskach upamiętniających ofiary zbrodni katyń-
skiej z naszego regionu. Będzie to zwieńczenie akcji „Katyń… 
ocalić od zapomnienia”, w której powiat brzozowski aktywnie 
uczestnicy od ubiegłego roku.

W obradach uczestniczyli: Starosta Brzozowski Zygmunt 
Błaż, Wicestarosta Janusz Draguła, Sekretarz Powiatu Ewa Ta-
bisz, Wójtowie gmin: Nozdrzec – Antoni Gromala, Dydnia – Jerzy  
F. Adamski, Jasienica Rosielna – Marek Ćwiąkała, Haczów – Sta-
nisław Jakiel, także Sekretarz Gminy Brzozów Beata Bodzioch- 
Kaznowska oraz Dyrektor PUP w Brzozowie Józef  Kołodziej  
i Naczelnik Wydziału Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, 
Obronności i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego  
w Brzozowie Jerzy Szubra.

Magdalena Pilawska



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

POWIAT  BRZOZOWSKI

O komunikacji samochodowej w po-
wiecie brzozowskim wiedzą prawie wszyst-
ko. Rejestrują pojazdy, wydają prawa jazdy, 
uprawnienia diagnosty, licencje i zaświadcze-
nia na przewóz osób i rzeczy na terenie kraju, 
karty parkingowe dla osób niepełnospraw-
nych, prowadzą ewidencję Stacji Kontroli 
Pojazdów, Ośrodków Szkolenia Kierowców, 
sprawując też nad nimi kontrolę. To między 
innymi obowiązki pracowników Wydziału  
Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa 
Powiatowego w Brzozowie, drugiego co do 
wielkości w urzędzie, podzielonego na Refe-
rat Rejestracji Pojazdów, Referat Praw Jazdy 
oraz stanowiska zajmujące się gospodarką 
drogami oraz transportem drogowym. Wy-

dział koordynuje potrzeby w zakresie utrzymania i modernizacji dróg, 
nadzoruje ich remonty, o czym na bieżąco informujemy Czytelników.

Jeździmy coraz więcej
Czasy nastały mobilne, przemieszczać musimy się bez przerwy, 

a na dodatek - w ciągłym pośpiechu. Samochodów potrzebujemy do 
codziennego użytku niczym powietrza. Kupujemy zatem, a potem reje-
strujemy. W 2009 roku w ewidencji powiatu odnotowano 4 384 nowo 
zarejestrowane pojazdy. Wszystkich natomiast, zarejestrowanych na 
terenie powiatu, jeździło 38 635. Liczba ta zwiększyła się w pierw-
szych miesiącach bieżącego roku. 
Zmianie uległy też niektóre opła-
ty. I tak od 16 lutego br. za dowód 
rejestracyjny płacimy 54 złote, 
pozwolenie czasowe – rejestra-
cja z urzędu 13,50 zł., pozwolenie 
czasowe przy wymianie dowodu 
rejestracyjnego, bądź wydaniu 
wtórnika dowodu rejestracyjne-
go 18,50 zł., pozwolenie czasowe 
przy wydaniu tablic tymczaso-
wych 18,50 zł, komplet nalepek 
legalizacyjnych 12,50 zł., nalepkę 
kontrolną 18,50 zł. Nie zmienione 
pozostały stawki za wydanie tablic 
rejestracyjnych. Za samochodowe 
trzeba zapłacić 80 złotych, moto-
cyklowe 40 zł, motorowerowe 30 
zł, na przyczepy 40 zł, ciągnikowe  
40 zł, tymczasowe samochodowe 30 zł, tymczasowe motocyklowe  
12 zł, motorowerowe 12 zł. Zamówienie tablic indywidualnych to wy-
datek 1 000 złotych, zaś do samochodów zabytkowych 100 zł, a do 
zabytkowych motocykli 50 zł. Za wydanie tablic tymczasowych na wy-
wóz pojazdu za granicę pobierana jest opłata jak za tablice stałe. 

Prawo do jazdy
Rośnie też zapotrzebowanie na kursy na prawo jazdy. O doku-

ment uprawniający do prowadzenia pojazdów można ubiegać się już  
w momencie ukończenia 16 lat (kategoria A1, B1 lub T za zgodą  ro-
dziców lub opiekunów). Wieku 18 lat można zdawać egzamin  na 
prawo jazdy kategorii A, B, B+E, C, C+E, C1 lub C1+E, zaś mając 
21 lat na kategorię D, D+E, D1 lub D1+E. Międzynarodowe prawo 
jazdy natomiast jest niezbędne do kierowania pojazdami na terenie 
państw, gdzie nie honorują krajowych praw jazdy, tj. w państwach, 

które są sygnatariuszami „Konwencji o ruchu drogo-
wym”. Okres jego ważności wynosi 3 lata, z tym że 
nie może przekraczać terminu ważności krajowego 
prawa jazdy. Opłaty wynoszą: za krajowe prawo jaz-
dy – 84,50 zł, wtórnik krajowy – 84 zł, międzynaro-
dowe prawo jazdy – 30 zł, zwrot zatrzymanego prawa 
jazdy – 10 zł (opłata skarbowa), wydanie zaświadcze-
nia – 17 zł (opłata skarbowa). Wpłat można dokonać  
w Starostwie przy ul. 3 Maja 43, II piętro) lub na kon-
to: Starostwo Powiatowe w Brzozowie nr 84 8642 
1113 2011 9305 1705 0003 tytułem: prawo jazdy  
– 84 zł, opłata ewidencyjna 0,50 zł. Opłatę skarbową 
zainteresowani mogą uiścić w kasie Urzędu Miejskiego  
w Brzozowie, przy ul. Armii Krajowej 1 lub w dowol-
nym banku na konto nr 72 8642 1113 2011 9306 0664 
0001.

Szkolenie kierowców
Przyszli kierowcy uczą się prowadzenia pojazdów 

w Ośrodkach Szkolenia Kierowców, których na terenie 
powiatu jest obecnie 13. Aby prowadzić OSK trzeba 
spełnić między innymi następujące warunki: nie można 
być prawomocnie skazanym za przestępstwo popełnio-
ne w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestęp-
stwo przeciwko dokumentom, posiadać warunki loka-
lowe, wyposażenie dydaktyczne, plac do wykonywania 
manewrów  oraz co najmniej jeden pojazd przystosowa-
ny do nauki jazdy, który gwarantuje przeprowadzenie 
szkolenia zgodnie z jego szczegółowymi warunkami, 
zatrudniać co najmniej jednego instruktora lub samemu 
być instruktorem. Tych w powiecie brzozowskim zare-
jestrowanych jest 61. Żeby nim zostać trzeba mieć co 
najmniej wykształcenie średnie, posiadać co najmniej 3 
lata uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju obję-
tego szkoleniem, odpowiednie orzeczenie lekarskie oraz 
psychologiczne, ukończony kurs kwalifikacyjny, zdany 
egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę, być 
osobą nie karaną za przestępstwo przeciwko bezpieczeń-
stwu w ruchu drogowym. Opłata skarbowa za wpis do 
rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców pro-
wadzących OSK wynosi 412 zł, zaś dla instruktorów 10 
zł plus opłata w wysokości 40 zł za legitymację instruk-
tora. Pracownicy Wydziału Komunikacji, Transportu i 
Dróg przeprowadzają kontrole w Ośrodkach Szkolenia 
Kierowców.

Kontrole pojazdów
W powiecie brzozowskim jest dziewięciu przed-

siębiorców prowadzących Stację Kontroli Pojazdów, 
nad którymi nadzór sprawuje Wydział Komunikacji, 
Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Brzozo-
wie. Działalność ta wymaga wyposażenia kontrolno-
pomiarowego oraz warunków lokalowych gwarantu-
jących wykonywanie odpowiedniego zakresu badań 
technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi 
warunkami przeprowadzania tych badań, które wyda-
je dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po 
dokonaniu sprawdzenia stacji oraz zatrudnienie co naj-
mniej 2 uprawnionych diagnostów. Obecnie diagnostów 
zarejestrowanych na terenie powiatu jest 32. Muszą oni 

Rejestrują, wydają, kontrolują

Ewa Kulon - Naczelnik 
Wydziału Komunikacji, 

Transportu i Dróg

Referat Praw Jazdy
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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. 

posiadać wykształcenie techniczne średnie lub wyższe, mieć 
praktykę (jej okres uzależniony jest od wykształcenia), odbyć 
wymagane szkolenie oraz zdać z wynikiem pozytywnym eg-
zamin kwalifikacyjny przed komisją powołaną przez dyrekto-
ra Transportowego Dozoru Technicznego. Za wydanie imien-
nego uprawnienia diagnosta musi zapłacić (opłata skarbowa) 
48 zł. Ten sam rodzaj opłaty przedsiębiorcy prowadzącego 
Stację Kontroli Pojazdów, za wpis w szeregi przedsiębiorców 
SKP, wynosi z kolei 412 zł. 

Przewóz osób i rzeczy
W ostatnim czasie powstaje coraz więcej firm zajmu-

jących się zarobkowym i niezarobkowym przewozem osób  
i rzeczy. Na to potrzebna jest licencja i zaświadczenie, wy-
dawane przez Starostę lub – w przypadku transportu między-
narodowego – Ministerstwo Transportu. Licencja udzielana 
jest na czas określony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 
50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy. Natomiast za-
świadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne wyda-
wane jest na okres od 1 do 5 lat. 

Do wniosku o udzielenie licencji należy dołączyć na-
stępujące dokumenty: odpis z rejestru przedsiębiorców albo  
z ewidencji działalności gospodarczej, kserokopię zaświad-
czenia REGON, kserokopie zaświadczenia NIP, kserokopię 
certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub oso-
by zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie, 
zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność 
przedsiębiorcy, dokumenty potwierdzające zabezpieczenie fi-
nansowe przedsiębiorcy niezbędne do podjęcia i prowadzenia 
działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego  
w wysokości 9 tysięcy euro na pierwszy pojazd samochodowy 
i 5 tysięcy euro na każdy następny pojazd zgłaszany do licen-
cji, oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełnia-
jących warunki określone w ustawie. W przypadku pośred-
nictwa przy przewozie rzeczy wymagane jest zabezpieczenie 
finansowe przedsiębiorcy niezbędne do podjęcia i prowadze-
nia działalności w wysokości 50 tysięcy euro.

Do wniosku o wydanie zaświadczenia na przewozy 
drogowe na potrzeby własne należy dołączyć dokumenty: od-
pis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności 
gospodarczej, kserokopię zaświadczenia REGON, kserokopię 
zaświadczenia NIP, oświadczenie o zamiarze zatrudnienia 
kierowców spełniających warunki określone w ustawie, wy-
kaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowo-
dów rejestracyjnych.

Regularny transport drogowy osób wykonywany jest na 
podstawie udzielonego zezwolenia, w którym określone są wa-
runki wykonywania przewozów, przebieg trasy z uwzględnieniem 
miejsca początkowego i docelowego przewozu pasażerów oraz 
miejscowości, w których znajdują się przystanki i rozkład jazdy. 
Zezwolenie zostaje wydane na czas nie dłuższy niż 5 lat przy prze-
wozach regularnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Komunika-
cji, Transportu i Dróg, Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy 
ulicy 3 Maja 43 lub tel. (13) 43-410-74 i na stronie internetowej: 
www.powiatbrzozow.pl.

Wysokie standardy
- Ważnym celem jest dla nas ciągła poprawa jakości usług 

świadczonych obywatelom. Staramy się wykonywać swoje obo-
wiązki coraz lepiej, przede wszystkich w sferze obsługi klienta, 
jak i w zakresie zarządzania i organizacji pracy. Dlatego też pra-
cownicy uczestniczą w szeregu szkoleń dokształcających zarówno 
pod względem wiedzy merytorycznej oraz rozwoju zawodowego, 
jak i wdrażania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań zarząd-
czych, co owocuje poprawą jakości świadczonych przez nas usług 
publicznych. Dbamy o dobrą obsługę klienta, opierającą się na 
czytelnych procedurach podejmowania decyzji oraz dobrej orga-
nizacji pracy wykonywanej przez dobrze przygotowany personel 
– podsumowała Ewa Kulon – Naczelnik Wydziału Komunikacji, 
Transportu i Dróg, Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

Sebastian Czech

Rejestracja pojazdów
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Już od około roku, przy 
współpracy z Pomorską Akademią 
Medyczną, w brzozowskim Szpi-
talu Specjalistycznym Podkarpa-
ckim Ośrodku Onkologicznym 
funkcjonuje poradnia onkologicz-
na genetyczna.

- Genetyka to bardzo spe-
cjalistyczna i trudna dziedzi-
na medycyny. W całej Polsce 
jest tylko kilku genetyków. Nasz 

szpital współpracuje z dr hab. Jackiem Gronwaldem, specjali-
stą genetyki klinicznej, pracującym w Zakładzie Genetyki PAM  
w Szczecinie. Funkcjonowanie takiej poradni przy naszym szpita-
lu daje możliwość doboru najlepszej formy leczenia dla pacjenta 
– stwierdził Dariusz Sawka, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa On-
kologicznego w brzozowskim Szpitalu Specjalistycznym POO.

W poradni pobierany jest materiał do badań genetycz-
nych od pacjenta ze zdiagnozowaną już chorobą nowotworo-
wą. Najczęściej są to rak szyjki macicy, piersi oraz jajników.  
– U osób zdrowych badania pobierane są w przypadku ryzyka ro-
dzinnego. Jest ono określane na podstawie zebranego wywiadu 
genetycznego. Obecnie pod nadzorem genetycznym mamy trzy 
rodziny, które są objęte programem profilaktycznym. Określa on 
styl życia i dalszą diagnostykę – mówił Dariusz Sawka.

Okazuje się, że na 100 przebadanych pacjentów, średnio 
u 3 potwierdza się zaburzenia genetyczne, a u kolejnych 5 poli-
morfizm, czyli uszkodzenie genetyczne. – Najczęściej wykrywa-
nymi mutacjami są BRCA 1 i BRCA 2. Tymi skrótami oznaczane 
są geny, których mutacja, czyli zmiana właściwości, prowa-
dzi do niekontrolowanego i nadmiernego podziału komórek.  
Efektem jest rozwój raka sutka lub raka jajnika. Mutacja w genie 
BRCA1 i/lub BRCA2 może być odziedziczona i przez to zwięk-

Aby skuteczniej leczyć
szać prawdopodobieństwo rozwoju nowotworu u potomstwa. 
Należy jednak pamiętać, że większość kobiet, u których w rodzi-
nie rozpoznano raka piersi, nie jest nosicielkami zmutowanych 
genów. Niekoniecznie też u pań, u których wykryto zmutowane 
geny BRCA1 i/lub BRCA2, rozwinie się rak w przyszłości. Sza-
cuje się, że od 5 do 10 procent wszystkich raków sutka jest dzie-
dziczonych, a za ich wystąpienie odpowiada mutacja w BRCA1 
i/lub BRCA2 – tłumaczył dyrektor Sawka. 

Geny BRCA1 i BRCA2 należą do tzw. genów supreso-
rowych. W zdrowej komórce odpowiadają one za odpowiednią 
liczbę podziałów komórki i blokują wystąpienie podziałów do-
datkowych. Jeżeli gen supresorowy zostanie zmutowany, to tra-
ci on swoją funkcję „strażnika” podziałów komórki. W efekcie 
komórka zaczyna dzielić się w sposób niekontrolowany, prowa-
dząc do wzrostu liczby komórek potomnych. Komórki potomne 
także zawierają mutację i również dzielą się w sposób szybki  
i niekontrolowany. Efektem końcowym jest rozwój nowotworu.

Aby uświadamiać społeczeństwo, brzozowski szpital co 
roku prowadzi akcje profilaktyczne dotyczące różnorodnych 
nowotworów. Bardzo często są w nie włączane również bada-
nia genetyczne. – Badania profilaktyczne pozwalają nieraz we 
wczesnym stadium wykryć chorobę. Bardzo często daje to moż-
liwość całkowitego jej wyleczenia. Dlatego gorąco zachęcam 
do wykonywania badań profilaktycznych: mammografii, cytolo-
gii i gruczołu krokowego – dodał Dariusz Sawka.

Dariusz Sawka 
- Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa 

Onkologicznego

Elżbieta Boroń

NZOZ Centrum Rehabilitacji
 „VITA” – REH w Brzozowie 
ul. Mickiewicza 33 (przy dworcu PKS)

czynne od poniedziałku do piątku 
w godz. od 9.00 do 16.00

świadczy następujące formy terapii: 
Masaż: 
- klasyczny
- limfatyczny
- dzieci metodą Shantala 
- rehabilitacja ruchowa

Fizykoterapia:
- laseroterapia
- elektroterapia
- magnetoterapia
- terapia ultradźwiękowa
- światłolecznictwo

Realizacja świadczeń wykonywana jest bez oczeki-
wania. W zakres naszych usług wchodzą również wizyty  
w domu pacjenta.  Kontakt tel. 609 742 916.  
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Dydnia

Tomasz Bober

Alina Maślak

Domaradz

Sesje Rad Gmin powiatu brzozowskiego:

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

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

Jasienica Rosielna

Marek Ćwiąkała Wójt Gminy Jasienica Rosielna

Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. w Lublinie oddział 
w Brzozowie zaprasza wszystkich bezrobotnych po 50-tym roku życia 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne 
do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu 
„Panorama Sukcesu”.

Uczestnikom projektu zapewniamy: stypendium szkoleniowe w wy-
sokości 4zł/h, bezpłatne materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, po-
częstunek podczas szkolenia, zaświadczenie o ukończonym kursie.

Proponowane kierunki szkoleń: podstawy obsługi komputera, kurs 
języka angielskiego, księgowość i finanse, zarządzanie informacją, danymi 
i dokumentacją, biznesowe prowadzenie własnej firmy, mediacje i negocjacje, 
obsługa wózków jezdniowych oraz szkolenie dla kobiet z zakresu specyficz-
nych umiejętności w zakresie rozwoju własnej kariery.

Trwa rekrutacja na szkolenie z „Podstaw obsługi komputera”, 

„Biznesowego prowadzenia własnej firmy 
z obsługą komputera i internetu” oraz „Kur-
su języka angielskiego z obsługą komputera 
i internetu”. Szkolenia te będą realizowane 
w Brzozowie. 

Serdecznie zapraszamy do biura.

INFORMACJE I ZAPISY 
W BIURZE PROJEKTU
w godzinach od 8:00 do 16:00,

ul. 3-go Maja 43D, 36-200 Brzozów,  
tel. 13 497 10 45, 509 435 127,

e-mail:brzozów@gielda.pracy.com.pl, 
http://www.pracy.com.pl/panorama/

Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 marca br. odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy, na 
której podjęte zostały następujące uchwały w sprawach:
- wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 r.
- pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzo-

nych przez gminę Jasienica Rosielna
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad odpłatności za 

żywienie w przedszkolach na terenie gminy Jasienica Rosielna
- ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę  

Jasienica Rosielna oddziałach przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych

- ustalania zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt 
oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi

- nieodpłatnego przejęcia działki (4 uchwały)
- przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy na 2010 r.
- wyrażenia zgody na  wyodrębnienie  w budżecie gminy  środ-

ków stanowiących fundusz sołecki na 2011 r.

Podczas sesji Rady Gminy Dyd-
nia 19 marca br. zostały podjęte uchwały 
w sprawach:

• zmiany uchwały własnej z dnia 12 lutego 2010 r. Nr 
XXXV/245/2010 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Gminy Dydnia na 2010 rok,

• zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2010 rok,
• udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,
• zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbioro-

we odprowadzanie ścieków,
• ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług dostawy 

wody i odprowadzania ścieków,
• zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Dydni,
• przyjęcia darowizny nieruchomości na mienie komunalne Gmi-

ny Dydnia (Jabłonka, Niebocko),

• nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Dydnia,
• zatwierdzenia planów odnowy miejscowości: Jabłonka, Koń-

skie, Krzywe, Krzemienna na lata 2010 – 2017.

17 marca br. odbyła się 
XXXV sesja Rady Gminy Do-
maradz. Radni głosowani nad 
uchwałami w sprawach:
- zmieniająca Uchwałę w sprawie zmiany określenia zasad 
udzielania dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabyt-
ków  

- dokonania zmian w budżecie gminy
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
- wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat pomieszczenia 

w budynku Ośrodka Zdrowia w Golcowej
- przystąpienia do sporządzenia II Zmiany Studium uwarun-

kowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Domaradz.

- Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego

- aciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki  Wodnej w Rzeszowie w 2010 r pożyczki na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Sesja Rady Gminy Domaradz
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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 

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

Sierż. Anna Karaś

Policjanci z posterunku w Haczowie oraz z zespołu ruchu drogowego 
23 lutego spotkali się z uczniami miejscowej szkoły podstawowej. Podczas 
spotkania rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie w okresie zimowego wy-
poczynku. W Gminnym Ośrodku Kultury w Haczowie ze zorganizowanego 
wypoczynku podczas ferii korzystało około 120 dzieci. To właśnie z nimi 
spotkali się dzielnicowi z Haczowa i policjanci z brzozowskiej drogówki.

Funkcjonariusze przypomnieli najmłodszym zasady bezpiecznego 
zachowania w kontaktach z nieznajomymi, mówili o zagrożeniach, jakie 
czyhają podczas korzystania z internetu, niebezpieczeństwach, na które 
dzieci mogą być narażone w domu, czy podczas ataku zwierzęcia. Szcze-

gółowo przedstawiono zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, ko-
rzystania z sanek, nart czy łyżew oraz organizowania kuligów. Bardzo dużą 
wiedzę w tym temacie dzieci wykazały podczas przeprowadzonego kon-
kursu. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się pokazy sprzętu, z którego 
korzystają policjanci, szczególnie radiowozu.

Na zakończenie spotkania policjanci wręczyli dzieciom odblaski 
ufundowane przez lokalny samorząd.

Do wypadku doszło w niedzielny poranek 21 lutego. W Humniskach, 
na drodze wojewódzkiej zderzyły się dwa samochody osobowe. Pięć ran-
nych osób przewieziono do szpitala.

Policjanci i straż pożarna zabezpieczyli miejsce zdarzenia drogo-
wego, do którego doszło około 9.30. Na łuku zaśnieżonej jezdni kierują-
cy skodą roomster 45-letni mieszkaniec Rzeszowa z nieustalonych przy-
czyn zjechał na lewy pas jezdni i doprowadził do czołowego zderzenia  
z vw golfem. W skodzie oprócz kierującego przebywało dwoje jego dzieci 
– 14-latek i 17-latka, w golfie kierowanym przez 25-letniego mieszkańca 
Wetliny jechał jego 44-letni brat. W wyniku wypadku ranni zostali wszyscy 
jego uczestnicy. Nikt nie zginął, jednak obrażenia poniesione przez pasażera  
vw są poważne – strażacy musieli rozcinać pojazd, by uwolnić mężczyznę. 
W wypadku ucierpiało dwie rodziny. Wystąpił  w miejscu, gdzie bardzo 
często dochodzi do poważnych zdarzeń drogowych.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wiel-
kanocnymi i zwiększonym natężeniem ruchu drogo-
wego Policja prowadzić będzie wzmożone działania  
mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz 
płynności i porządku na drogach. Akcja „Wielkanoc 
2010” rozpocznie się 2 kwietnia i będzie trwała czte-
ry dni. Na drogach powiatu brzozowskiego bezpie-
czeństwa strzec będzie większa liczba policjantów. 
Najwięcej patroli będzie można spotkać w miejscach 
najbardziej zagrożonych czyli na drodze wojewódz-
kiej 886 (Domaradz - Grabownica) oraz na drodze 
krajowej K - 9 (odcinek drogi Domaradz - Jabłonica 
Polska). Aby zapewnić bezpieczeństwo, policjanci, 
oprócz działań typowo porządkowych (kierowanie 
ruchem w miejscach, w których tworzą się zatory), 
reagować będą na wykroczenia kierowców, szcze-
gólnie te najbardziej niebezpieczne: nieprawidłowe 
wyprzedzanie, omijanie i wyprzedzanie pojazdów 
przed i na przejściach dla pieszych, nadmierną pręd-
kość, nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Ape-
lujemy do kierowców, aby pod żadnym pozorem nie 
wsiadali za kierownicę w sytuacji, gdy na świątecz-
nych spotkaniach towarzyszyła im choćby odrobina 
alkoholu. Policjanci będą konsekwentnie kontrolo-
wać pojazdy, a każdy kierowca pod wpływem alko-
holu czy środka odurzającego będzie pociągany do 
przewidzianej prawem odpowiedzialności karnej.

Okres przedświąteczny to czas „żniw” dla 
kieszonkowców. Przyciąga ich tłok i kusi łatwy łup. 
Najczęściej wybierają oni na teren swojego działa-
nia sklepy i przystanki komunikacji publicznej, czy-
li miejsca najbardziej uczęszczane. Apelujemy do 
wszystkich, którzy w najbliższych dniach wybierają 
się na zakupy, aby zwracali uwagę na własne mienie  
i nie stwarzali warunków sprzyjających kieszonkow-
com.

Święta Wielkanocne to dla wielu osób również 
czas wyjazdów, odwiedzin najbliższych. Pamiętamy, 
aby przed wyjazdem  właściwie zabezpieczyć miesz-
kanie przed wizytą „nieproszonych gości”. Pomocny 
będzie na pewno zaufany sąsiad, który otoczy opie-
ką nasz dom. Uważajmy także na oszustów-domo-
krążców. Gdy nabierzemy jakichkolwiek podejrzeń 
wobec nieznajomych, nie wpuszczajmy ich do do-
mów, nie przekazujmy im żadnych pieniędzy, po-
informujmy o tym Policję. Podtrzymując zwyczaj 
Śmigusa Dyngusa nie zapominajmy o tym, że ma 
być to zabawa dla wszystkich. Policja przestrzega  
amatorów zbiorowego i natarczywego oblewania  
o konsekwencjach prawnych wszelkich chuligań-
skich incydentów.

Wszystkim mieszkańcom 
naszego powiatu życzymy zdrowych, 
spokojnych oraz bezpiecznych Świąt 

Wielkiej Nocy! 

Dzieci z SP w Haczowie aktywnie uczestniczyły w spotkaniu z policjantami

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

Informowali dzieci o zagrożeniach

Zdarzenie w Humniskach

Bezpieczne święta
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KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W BRZOZOWIE
ul. A. Mickiewicza 1, 36-200 Brzozów
tel. (13) 43-411-41, fax (13) 43-440-00

e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl

ZAPRASZAMY   NA   NASZĄ  STRONĘ !!!

http://www.straz.brzozow.pl
https;//binp.info/kppspbrzozow/

Pożar sadzy 
W budynku mieszkalnym w Starej Wsi, 
17 lutego zapaliła się sadza w przewodzie 
kominowym. Pożar gasił 1 zastęp z JRG 

Brzozów i 1 zastęp z OSP Stara Wieś. 
Po ugaszeniu ognia przewód kominowy 

przeczyszczono przy pomocy szczotki kominiar-
skiej, a miejsce zdarzenia przekazano właścicie-
lowi i poinformowano o konieczności  przepro-
wadzenia przeglądu kominowego przez zakład 
kominiarski.

Domownicy bez obrażeń
Dwa zastępy z JRG Brzozów i trzy zastę-
py z OSP: Grabownica, Górki, Humniska 
gasiły pożar w budynku mieszkalnym 
3 kondygnacyjnym w Grabownicy Sta-

rzeńskiej. 
Do zdarzenia doszło 26 lutego. Ratownicy 

zabezpieczyli miejsce zdarzenia, odłączyli do-
pływ prądu i gazu do budynku. 

Po ugaszeniu pożaru przystąpiono do 
rozbiórki spalonego stropu, wyrzucenia nadpa-
lonych rzeczy ze strychu i pokoju na zewnątrz. 
W czasie trwania akcji gaśniczej dwie starsze 
osoby pozostawały pod opieką domowników 
i dwóch ratowników w pomieszczeniu na pierw-
szym piętrze. 

Ogień na strychu i w części mieszkalnej
1 marca nad ranem palił się strych i część mieszkalna budynku 

drewnianego, mieszkalno-gospodarczego, nie zamieszkałego w Jabło-
nicy Polskiej. W akcji gaśniczej brały udział 3 zastępy z JRG Brzo-
zów oraz 9 z OSP: Haczów, Trześniów, Malinówka, Jasionów, Wzdów, 

Zmiennica. Strażacy gasili pożar i zabezpieczali jeden sąsiedni zagrożony bu-
dynek. Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do rozbiórki nadpalonej kon-
strukcji budynku i usunięcia składowanego siana. Ze względu na dużą ilość 
składowanego siana zadysponowano dodatkowo dwa zastępy z: OSP Wzdów 

i OSP Zmiennica oraz zorganizowano ciągniki rolnicze wraz z przyczepami 
w celu wywiezienia go na pobliskie pole. Po uprzątnięciu pogorzeliska oraz za-
kończeniu prac rozbiórkowych miejsce zdarzenia przekazano użytkownikowi 
budynku, na miejscu pozostała miejscowa jednostka OSP.

W okresie od 01.01.2010 r. 
do 10.03.2010 r. odnotowano 
143 zdarzeń w tym: 17 poża-
rów. W działaniach związa-
nych z gaszeniem pożarów 
brało udział 66 zastępów stra-
ży pożarnej w składzie 288  

ratowników PSP i OSP oraz 125 miejscowych zagro-
żeń. W działaniach związanych z likwidacją miejsco-
wych zagrożeń brało udział 149 zastępów w składzie 
417  ratowników. Odnotowano 1 fałszywy alarm.

DZIAŁANIA  PAŃSTWOWEJ STRAŻY 
POŻARNEJ W  BRZOZOWIE  

W  OKRESIE  OD  01. 01.  DO  10. 03. 2010 r.

fot. B.Biedka

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości. 

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań 
w gronie rodziny i wśród przyjaciół 

oraz wesołego „Alleluja” 
dla  wszystkich mieszkańców powiatu brzozowskiego

      życzy 

Komendant Powiatowy PSP 
w Brzozowie 

wraz z pracownikami Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Brzozowie

Oprac. na podstawie materiałów
     kpt. Tomasza Mielcarka

Oprac. na podstawie materiałów
     kpt. Tomasza Mielcarka
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POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów

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

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozo-
wie, zakończył 31 grudnia 2009 r. realiza-
cję drugiej edycji projektu systemowego  
„Więcej szans w powiecie brzozowskim” 
współfinansowanego przez Unię Europej-
ską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Priorytetu VI Ry-
nek pracy otwarty dla wszystkich, Działa-
nie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia 
oraz wspieranie aktywności zawodowej 
w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa 
zdolności do zatrudnienia oraz podnosze-
nie poziomu aktywności zawodowej osób. 
Projekt realizowany jest w obszarze Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 
– 2013, od 1 stycznia 2008 r. do 31.12. 
2013 r. na mocy umowy ramowej zawar-
tej dnia 26 marca  2008 r. pomiędzy Wo-

jewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie 
a Powiatowym Urzędem Pracy w Brzozo-
wie.

Celem projektu było podniesienie 
poziomu aktywizacji zawodowej, umoż-
liwienie powrotu na rynek pracy i wzrost 
zatrudnialności w tym samozatrudnienia 
jak najszerszej grupy osób bezrobotnych.

Na osiągnięcie celu głównego 
wpływ miała identyfikacja zasobów włas-

nych beneficjenta, nabycie umiejętności 
poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia, 
rozwinięcie zdolności interpersonalnych, 
wzrost wiary we własne siły, samooceny 
i pewności siebie, a także: umożliwienie 
zdobycia doświadczenia zawodowego ,
a tym samym zwiększenie poziomu za-
trudnienia osób do 25 roku życia, akty-
wizacja zawodowa osób bezrobotnych 
znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy, nabycie nowych 
lub podniesienie kwalifikacji dla nowo-
zarejestrowanych bezrobotnych z kilku-
nastoletnim stażem pracy, umożliwienie 
zdobycia praktycznych umiejętności nie-
zbędnych do wykonywania pracy w da-
nym zawodzie, umożliwienie założenia 
własnej firmy przy finansowym wsparciu 

urzędu, promowanie aktywnych postaw.
Projekt „Więcej szans w powiecie 

brzozowskim” skierowany był głównie 
do osób bezrobotnych z grup defaworyzo-
wanych, lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz osób znajdujących się 
w szczególnie trudnej sytuacji na brzo-
zowskim rynku pracy. Aktywizacją za-
wodową objęto 1303 bezrobotnych (710 
kobiet i 593 mężczyzn), ze szczególnym 

Podsumowanie realizacji projektu 
systemowego w latach 2008-2009

„Więcej szans w powiecie brzozowskim”
uwzględnieniem osób wymienionych 
w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy, z dnia 20 
kwietnia 2004 roku, tj. bezrobotnych: 
do 25 roku życia (446 kobiet, 266 męż-
czyzn), długotrwale bezrobotnych (280 
kobiet i 174 mężczyzn), kobiet, które nie 
podjęły zatrudnienia po urodzeniu dzie-
cka, powyżej 50 roku życia (1 kobieta, 
9 mężczyzn), bez kwalifikacji zawodo-
wych, bez doświadczenia zawodowego 
lub bez wykształcenia średniego, samot-
nie wychowujących co najmniej jedno 
dziecko do 18 roku życia, którzy po odby-
ciu kary pozbawienia wolności nie podjęli 
zatrudnienia, niepełnosprawnych.

Wśród beneficjentów projektu 
szczególną grupę stanowiły osoby dłu-
gotrwale bezrobotne, których sytuacja na 
rynku pracy jest najcięższa. Ponad 35 % 
wszystkich uczestników projektu stano-
wiły osoby z tej grupy wsparcia. 

Odpowiednio dobrane instrumenty 
aktywizacyjne i kompleksowość działań 
pozwoliło na zwiększenie efektywności 
w rozwiązywaniu problemów zatrudnie-
niowych poszczególnych grup bezrobot-
nych objętych wsparciem w ramach re-
alizowanego projektu. Uczestnicy mieli 
możliwość skorzystania z: usług pośred-
nictwa pracy, poradnictwa zawodowe-
go (862), przygotowania zawodowego 
w miejscu pracy (140), szkoleń gru-
powych, stażu (601), jednorazowych 
środków na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej (280), subsydiowanego za-
trudnienia.

Staże służyły nabyciu doświadcze-
nia zawodowego, dały również szansę                     
i możliwość utrzymania zatrudnienia 
w miejscu odbywania stażu poprzez prze-
konanie pracodawców o swoich umie-
jętnościach i predyspozycjach do pracy 
w danym zawodzie.Tą formą wsparcia 
objęto ponad 46% wszystkich uczestni-
ków projektu, były to osoby znajdujące 
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, 
głównie do 25 roku życia oraz bezrobotni 
absolwenci do 27 roku życia. Dzięki tej 
formie wsparcia osoby młode uzupełniły 
również swoje kwalifikacje zawodowe 
oraz zdobyły niezbędne doświadczenie 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie
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zawodowe, natomiast pozostałe grupy 
wsparcia zmieniły bądź uzupełniły kwa-
lifikacje zawodowe, co przyczyniło się do 
wzrostu ich zdolności do zatrudnienia

Z przygotowania zawodowego  
w miejscu pracy skorzystało 140 osób  
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Or-
ganizacja przygotowania pozwoliła oso-
bom bezrobotnym przezwyciężyć bariery 
zawodowe powstałe na skutek wyłączenia 
ich z aktywnego życia zawodowego.

Zorganizowano 26 szkoleń gru-
powych mających na celu podniesienie 
kwalifikacji, bądź umożliwiających prze-
kwalifikowanie, zdobycie nowego zawo-
du, nowych uprawnień przez 300 osób 
(23% uczestników projektu). Rodzaje 
szkoleń były na bieżąco dostosowywane 
do zgłaszanych potrzeb. Zorganizowa-
ne szkolenia: prawo jazdy kat. C, C+E, 
na operatorów koparko-ładowarek i ko-
parek, operatorów walców drogowych, 
operatorów maszyn do rozkładania mie-
szanek bitumicznych, nowoczesne tech-

Małgorzata Matelowska – PUP Brzozów

niki sprzedaży z obsługą sklepu, kurs 
dokształcający kierowców wykonujących 
transport drogowy, brukarz, bukieciar-
stwo i aranżacje roślinne, kurs księgo-
wości z obsługą firmy, posadzkarz-płyt-
karz, nowoczesne techniki wykańczania 
wnętrz, gospodarka magazynowa z wóz-
kiem widłowym, gospodarka magazyno-
wa z obsługą komputera, barman-kelner  
i obsługa gastronomiczna przyjęć oko-
licznościowych.

W ramach projektu powstało 299 
nowych mikroprzedsiębiorstw stworzo-
nych przez najbardziej aktywne i przed-
siębiorcze osoby bezrobotne. Wspieranie 
przedsiębiorczości wśród osób bezro-
botnych jest jednym z najbardziej efek-
tywnych działań publicznych służb za-
trudnienia. Dodatkowo 187 uczestników 
projektu ukończyło szkolenie grupowe 
„ABC Przedsiębiorczości” – uzyskując 
tym samym podwójne wsparcie. Ponad  
90 % założonych firm nadal prowadzi 
działalność. Do najczęściej zakładanych 

i nadal funkcjonujących działalności na-
leży: sprzedaż detaliczna żywności i ar-
tykułów spożywczych prowadzona na 
straganach i targowiskach, konserwacja 
i naprawa pojazdów samochodowych, 
wykonywanie robót budowlanych zwią-
zanych ze wznoszeniem budynków.

W latach 2008-2009, całkowita 
wartość projektu „Więcej szans w po-
wiecie brzozowskim” wyniosła 10 021 
122,28 zł, kwota ta stanowiła 85% środ-
ków z Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego oraz 
15% z budżetu państwa. Do trwałych re-
zultatów projektu, zaliczyć można naby-
cie bądź podniesienie kwalifikacji przez 
23% grupy docelowej poprzez udział  
w zorganizowanych szkoleniach i kur-
sach zawodowych. Poza tym, ponad 60% 
uczestników podjęło zatrudnienie lub roz-
poczęło własną działalność gospodarczą 
po zakończeniu udziału w projekcie.

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

Dwadzieścia pięć różnorodnych szkoleń dla łącznie ponad pięciuset 
osób zaplanował na bieżący rok brzozowski Powiatowy Urząd Pracy. Pierw-
sze z nich rozpoczną się już wkrótce.

- Nabór na cztery szkolenia mamy już za-
kończony. Zostaną one zorganizowane jeszcze  
w pierwszym kwartale. Miniony rok dobitnie po-
kazał, że organizacja szkoleń ma sens. Ich efek-
tywność wyniosła prawie 60 procent. Świadczy 
to o tym, że ta forma aktywizacji osób bezrobot-
nych jest skutecznym instrumentem ułatwiającym 
osobom przeszkolonym znalezienie pracy – tłu-
maczył Józef Kołodziej, Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Brzozowie.

Jak co roku oferta PUP jest bardzo różno-
rodna. Większość kursów przeznaczona jest dla 
osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, któ-

re posiadają wykształcenie, co najmniej podstawowe. Wśród propozycji na 
pierwszy i drugi kwartał znalazły się: monter konstrukcji budowlanych, bla-
charz dekarz, cieśla budowlany, bukieciarstwo i aranżacje roślinne, szewc, 
sprzedawca – florysta z obsługą kasy fiskalnej, monter instalacji wodnych  
i kanalizacyjnych.

Na drugi i trzeci kwartał zaplanowano kursy: 
sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, prawo jazdy 
kategorii C (należy posiadać prawo jazdy kat. B)  
i C+E (konieczne jest posiadanie prawa jazdy kat. 
C), spawanie stali metodą MAG i TIG, opiekunka 
domowa osób starszych z elementami masażu lecz-
niczego, kurs pedagogiczny dla instruktorów prakty-
czej nauki (chętni powinni posiadać, co najmniej tytuł 
mistrza w zawodzie, który będą nauczać, wykształ-
cenie średnie lub wyższe), gospodarka magazynowa  
z wózkiem widłowym oraz gospodarka magazynowa 
z obsługą komputera (do dwóch ostatnich konieczne 
jest wykształcenie co najmniej zawodowe).

W ostatnim kwartale zorganizowane zostaną 
takie szkolenia jak: decoupage i tworzenie biżuterii, 
wikliniarstwo, artystyczne szycie firan z modułem 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 
„ABC przedsiębiorczości” oraz pomoc w aktywnym 
poszukiwaniu pracy prowadzone są przez cały rok.

Szczegóły dotyczące szkoleń można znaleźć 
na stronie internetowej PUP www.pup-brzozow.pl  
w zakładce „szkolenia” i „plan szkoleń na rok 2010” 
oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

Szkolenia dla aktywnych

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 30. 03. 2010 r.

11. Elektromonter (staż)
12. Murarz - tynkarz
13. Mistrz produkcji (branża drzewna)
14. Malarz szkła
15. Technik budownictwa 
      (praca w delegacji)

1. Pracownik ochrony mienia
    (licencja agenta ochrony)
2. Mechanik samochodowy
3. Operator wiertnicy 
   (roboty ziemne) 
4. Sprzedawca (staż)

5. Kierowca C+E
6. Operator koparki kl. II
7. Instruktor tańca
8. Sprzedawca kasjer
9. Zbrojarz (praca w delegacji)
10. Hutnik szkła 

Józef Kołodziej 
- Dyrektor PUP w Brzozowie

Elżbieta Boroń
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INFORMACJE  Z  POWIATU

Stowarzyszenie LGD 
„Ziemia Brzozowska”

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że: Minister-
stwo Finansów uruchomiło stronę internetową www.szybkipit.onet.
pl, która stanowi kompendium wiedzy na temat składania i rozli-
czania podatku dochodowego od osób fizycznych. Na wymienionej 
stronie znajdują się formularze podatkowe, broszury informacyjne  
i inne niezbędne informacje mogące pomóc podatnikom składają-
cym rozliczenie roczne. Zdzisław Mamak

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie

Ogłoszenie Naczelnika 
Urzędu Skarbowego w Brzozowie

15 lutego br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy 
na „małe projekty” przeprowadzony w ramach działania 4.1. „Wdra-
żanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W wy-
niku przeprowadzonego naboru do Biura LGD wpłynęło 
5 wniosków o przyznanie pomocy na „małe projekty”. 

1 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzy-
szenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”. 
Podczas posiedzenia członkowie Rady dokonali oceny  
5 wniosków, których łączna wnioskowana kwota wyno-
siła 87 106,60 zł. 

Na podstawie oceny zgodności operacji z Lo-
kalną Strategią Rozwoju oraz oceny operacji według 
lokalnych kryteriów wyboru utworzona została lista 
ocenionych operacji uwzględniająca ilość otrzymanych 
przez daną operację (wniosek) punktów. Zgodnie z pro-
cedurami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju ostateczna decyzja 
Rady o wyborze wniosków do finansowania nastąpić mogła dopiero po 
uwzględnieniu przysługujących Wnioskodawcom odwołań. W terminie 
określonym procedurą odwoławczą do Biura LGD nie wpłynęły żadne 
odwołania od decyzji Rady w sprawie oceny operacji. 

17 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozow-
ska”, podczas którego dokonano wyboru operacji do 
finansowania do wysokości limitu środków dostępnych 
w ramach naboru, który wynosił 100 000 zł. Wnioski 
o przyznanie pomocy, które zostały złożone do LGD 
zostaną teraz przekazane do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego. Z dniem przekazania 
dokumentacji rozpocznie się dalsze rozpatrzenie wnio-
sków przez samorząd województwa, które odbywać się 
będzie w trybie przewidzianym w odpowiednich przepi-
sach zewnętrznych.

16 marca br. Zarząd Stowarzyszenia podjął decy-
zję o rozpoczęciu kolejnej procedury naboru wniosków 
o przyznanie pomocy w ramach środków finansowych 
przyznanych na realizację Lokalnej Strategii Rozwo-
ju. Nabór ten dotyczy wniosków o przyznanie pomocy  
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. Limit dostępnych środków w ramach zaplano-
wanego naboru wynosi 3 000 000 zł. Nabór wniosków 
ogłoszony zostanie w drugim kwartale 2010 r.

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia LGD „Ziemia Brzozowska”

Justyna Kopera
Kierownik Biura Stowarzyszenia LGD 

„Ziemia Brzozowska”

Umiejętność unikania niebezpiecz-
nych zdarzeń, czy radzenie sobie w sytu-
acji zagrożenia, to najważniejsze cele XII 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego 2009/2010 dla dzieci i młodzie-
ży pod hasłem „Wiatr, wypadek, ogień, 
woda – strażak zawsze rękę poda”. Orga-
nizatorem był Komendant Główny PSP 
we współpracy z Wydziałami Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów 
Wojewódzkich.

W powiecie brzozowskim w konkursie 
uczestniczyło 72 uczniów z gmin: Brzozów, Do-

Unikać zagrożeń jak ognia
maradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Brzozowie. Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowano 
prace następujących uczniów: grupa młodsza szkół podstawowych 6-8 lat:  
1. Zuzanna Gosztyła (SP 1 Domaradz), 2. Natalia Wójcik (SP Dydnia), 3. Mak-

symilian Ziembicki (ZS Trześniów), 
4. Michał Sokołowski (SP Jabłonka), 
5. Julia Stec (SP 1 Domaradz); grupa 
starsza szkół podstawowych 9-12 lat: 
1. Patryk Bieda (SP Dydnia), 2. Marlena 
Kwolek (SP Wola Jasienicka), 3. Nata-
lia Rachwał (SP Zmiennica), 4. Izabela 
Kielar (SP Jasienica Rosielna), 5. Patryk 
Tomoń (SP 2 Domaradz); grupa starsza 
gimnazjów 13-16 lat: 1. Małgorzata 
Chyłek (ZS Barycz), 2. Barbara Czarnik 
(Gimnazjum Domaradz), 3. Adrianna 
Latkiewicz (Gimnazjum ZS Jabłonica 
Polska), 4. Justyna Więcek (ZS Gol-

cowa), 5. Monika Fic (Gimnazjum Domaradz); uczniowie niepełnosprawni:  
1. Łukasz Najbar (SOSW Brzozów), 2. Monika Jarosz (SOSW Brzozów),  
3. Justyna Sokołowska (SP Jabłonka), Bogumiła Herbut (SOSW Brzozów).

Praca plastyczna Zuzanny Gosztyły 

W kat. grupa starsza gimnazjów 13-16 lat 
I miejsce zajęła praca Małgorzaty Chyłek

Sebastian Czech
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Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady 
Powiatu w Brzozowie 24 lutego 2010 r. odby-
ła swoje posiedzenie w  Szkole Podstawowej  
w Krzywem, gmina Dydnia, w której mieści się 
Izba Regionalna.

Posiedzenie poświęcone było podsumo-
waniu dorobku i dalszej działalności ww. izby, 
prowadzonej od ośmiu lat przez Bogusławę 
Krzywonos, społecznego animatora kultury.  
W obecności członków komisji oraz zaproszo-
nych gości Bogusława Krzywonos dokonała 
podsumowania swej działalności, zwracając 
szczególną uwagę na cele, które jej przyświe-
cają, tj. dokumentowanie i przekazywanie 

przyszłym pokoleniom dziedzictwa kulturowego 
wsi Krzywe, zachowanie miejscowych tradycji, 
przygotowanie dzieci i młodzieży do tworzenia 

kultury, motywowanie do aktywności twórczej, wyszukiwanie młodych ta-
lentów itd. oraz ich realizację poprzez: lekcje historii, wystawy stałe (wciąż 
wzbogacane) i czasowe o różnorodnej tematyce, ponadto  konkursy, impre-
zy kulturalne, w tym przygotowywanie dzieci do występów (rozumienia  
przez nich tekstów, odpowiedniej dykcji i akcentowania, swobody scenicz-
nej, uczenie odpowiedzialności i odpowiedniego zachowania się).

W sumie, w ciągu ośmiu lat Bogusława Krzywonos przygotowała 82 
imprezy kulturalne i co warto podkreślić każda z nich miała oprawę słow-
no-muzyczną. Wystawy zwiedziło ponad 3.500 osób. Wszystkie imprezy 
zostały udokumentowane poprzez wpisy w Księdze Pamiątkowej. Ponadto 
obrazują je albumy ze zdjęciami, zaproszenia, plakaty oraz artykuły w ga-
zecie codziennej „Nowiny”, kwartalniku „Nasza gmina Dydnia” i w mie-
sięczniku „Brzozowska Gazeta Powiatowa”. Na temat Izby Regionalnej  
w Krzywem można poczytać na www.regiopedia.pl.

W swoim bardzo szczegółowym wystąpieniu Bogusława Krzywo-
nos mówiła o trudnych początkach swej działalności w Krzywem. O pierw-
szej wystawie otwartej  8 września 2002 r. w starej, drewnianej szkole,  
o zbieraniu po wsi eksponatów, o poznawaniu społeczności lokalnej i prze-
łamywaniu ich niechęci do osoby z  Warszawy, która zaczęła zmieniać ich 
wieloletni, tradycyjny styl życia. O tym, jak organizowała imprezy, prosiła 
miejscową ludność o pomoc w ich organizacji, o udział w wernisażach, 
o prowadzeniu działań inspirujących i ożywiających społeczność lokalną. 
Wymieniała nazwiska tych, którzy wspierali i wspierają jej działania oraz 
mówiła o zamierzeniach i planach na przyszłość. Nie byłaby sobą, aby nie 
powitać gości muzyką poważną. Tym razem był to mazurek D-dur op. 33 

Fryderyka Chopina z płyty CD, jako wspaniały przy-
kład twórczego wykorzystania polskiego folkloru 
– melodii ludowych przez tego wspaniałego kom-
pozytora i polskiego patriotę, którego 200. rocznica 
śmierci przypada w 2010 r., dokładnie 22 lutego.

Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski po-
dziękował Bogusławie Krzywonos za jej społeczną 
działalność i wręczył jej bukiet róż, a sołtys Krzywe-
go zapewnił o współpracy i aktywizacji środowiska 
lokalnego.

Członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Spor-
tu Rady Powiatu oraz Starosta Brzozowski Zygmunt 
Błaż i Wicestarosta Janusz Draguła po obejrzeniu 
zbiorów byli pod wrażeniem ogromu pracy społecz-
nej bohaterki spotkania, jej zapału i determinacji,  
z jaką przez lata gromadzi i eksponuje sprzęty kul-
tury materialnej, pasji z jaką promuje rodzimych 
twórców ludowych i dokumentuje dziedzictwo kul-
turowe wsi Krzywe. 

Obejrzeli wystawę stałą i nową wystawę 
czasową „Twórczość Stanisława Stopkowicza  
– wszechstronnie utalentowanego artysty z Jedli-
cza”, która prezentuje jego bogatą kolekcję płatner-
ską, malarstwo, rzeźbę i gobeliny (więcej na str. 22). 
Wysłuchali  wiersza  „Narodziny kultury”, który na-
pisał na tę okazję i zaprezentował osobiście Mieczy-
sław Nykiel, poeta ludowy z Krzywego. W wierszu 
znalazły się i takie słowa: „… Dziękuję tym,

Którzy ratują kulturę od zapomnienia,
Tworząc Izby Regionalne
Dla następnego pokolenia…”.

W spotkaniu oprócz Przewodniczącego Rady 
Powiatu, Starostów, Sekretarza i członków Komisji, 
Wójta Gminy Dydnia, Sołtysa wsi Krzywe, udział 
wzięli Dyrektorzy SP i Gimnazjum w Dydni, Prze-
wodnicząca KGW w Krzywem i Halina Kościńska  
z Brzozowskiej Gazety Powiatowej.

Izba Regionalna w Krzywem to „perełka” na 
mapie gminy Dydnia, to miejsce, gdzie można zdobyć 
wiedzę nie tylko o wsi, ale o wszystkim, co jest ciekawe  
w gminie Dydnia i w regionie brzozowskim. Po-
dziękowania należą się Kierownik szkoły  Krystynie 
Toczek, Teresie Kogut i Krystynie Bok za przygo-
towanie sali oraz poczęstunku podczas posiedzenia 
komisji.

Działalność Izby Regionalnej w Krzywem

Izba Regionalna w Krzywem

Bogusława Krzywonos 
- Społeczny Animator Kultury  

w Krzywem

Halina Kościńska

B. Krzywonos zaprezentowała obecnym na komisji eksponaty 
znajdujące się w Izbie Regionalnej
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W grudniu 2009 roku uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych w Brzozowie już po raz drugi wzięli udział w akcji ,,Pomóżmy 
zwierzakom”. Jej celem było zebranie pieniędzy oraz karmy dla zwie-
rząt mieszkających w rzeszowskim schronisku ,,Kundelek”. W ciągu 
czterech dni akcji zebrano 470 złotych oraz kilkadziesiąt kilogramów 
karmy dla psów i kotów. 21 grudnia uczniowie odwiedzili schronisko, 
przekazali dary i mieli okazję zobaczyć jak wygląda życie podopiecz-
nych schroniska.

W ramach podziękowania za wsparcie przedstawiciele szkoły 
zostali zaproszeni do wzięcia udziału w uroczystym podsumowaniu 
akcji „Pomóżmy zwierzakom”, które miało miejsce 12 marca 2010 
roku w kinie Helios w Rzeszowie. Zespół Szkół Ekonomicznych został 
uhonorowany dyplomem i otrzymał pisemne podziękowanie.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję. 

J. Szkutnik

Uczniowie ZSE pomagają zwierzętom 

Od dwóch lat działa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Brzozowie zespół rodziców dzieci ob-
jętych indywidualnymi zajęciami rewali-
dacyjno-wychowawczymi. Od początku 
istnienia zarówno dyrekcja Ośrodka, jak 
i nauczyciele oraz specjaliści pracujący 
w szkole, starają się być „grupą wspar-
cia” dla rodziców, którzy każdego dnia 
podejmują trud wychowania dziecka 
niepełnosprawnego. Służą radą i pomocą  
w dążeniu do zapewnienia jak najlep-
szych warunków życia naszych pod-
opiecznych, starają się również podsu-
wać gotowe rozwiązania problemów, 
które się pojawiają.

Gościem ostatniego spotkania, 
które odbyło się 10 lutego 2010 r., była 
psycholog Anna Ruchlewicz, która 
przedstawiła temat „Psychologiczna syl-
wetka dziecka niepełnosprawnego”. Po-
ruszyła aspekty stałej stymulacji dziecka 

niepełnosprawnego w domu, zaburzeń zachowania, uczenia świata, 
stawiania wymagań, nagradzania oraz roli rodzeństwa. Pani Ruchle-

wicz omówiła również proces rozwoju ducho-
wego rodziców, przechodzenie przez różne 
stadia wartościowania  oraz strategie radzenia 
sobie i nieradzenia przez rodziców z traumą 
upośledzenia.

Temat ten stał się punktem wyjścia do 
ożywionej dyskusji. Rodzice zadawali pyta-
nia, zgłaszali wątpliwości, dzielili się swoimi 
doświadczeniami, wyrażali obawy, opowia-
dali o troskach i małych radościach. Wszyscy 
wyrazili chęć uczestnictwa w tego typu spot-
kaniach. Sygnalizowali, jakimi tematami są 
zainteresowani.

Te spotkania to również ważna wska-
zówka dla nauczycieli, którzy realizują in-
dywidualne zajęcia rewalidacyjno-wycho-
wawcze i pracują z dziećmi upośledzonymi  
w stopniu głębokim. 

Elżbieta Hałasowska

W trosce o dzieci i rodziców

Baśnie i bajki towarzyszą dzieciom od wieków. Na czym pole-
ga ich atrakcyjność, co jest  w nich takiego, że wciąż intrygują dzieci? 
Są pewnego rodzaju pomostem między światem fantazji a rzeczywi-
stością, przygotowują do życia, oswajają z kłopotami, smutkami dnia 
codziennego, dają lekcję optymizmu i etyki oraz poczucie bezpie-
czeństwa.

Bajki i wierszyki to symbol świata pogodnego, szczęśliwego  
i bezpiecznego. Do takiego świata przeniosły nas 3 marca 2010 roku 
dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Humniskach. Ucznio-
wie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie 
wraz z opiekunami zostali zaproszeni przez „ Humnisiów” na  przed-
stawienie pt. „Święto bajek”. 

Dzieci z wielkim zainteresowaniem, z wypiekami 
na twarzy i z zapartym tchem śledziły losy tak dobrze 
znanych im postaci bajkowych jak: Kot w Butach, Kop-
ciuszek, Baba Jaga, Jaś i Małgosia, Czerwony Kapturek. 
Piękne, kolorowe stroje i ciekawe teksty piosenek prze-
niosły nas w zaczarowany świat. Widać było, że mali 
aktorzy byli bardzo przejęci i ogromnie przeżywali swój 
występ. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem 
i podziękowaniami.

Taka impreza to okazja do kształtowania pozytyw-
nych przeżyć artystycznych, wrażliwości i wyobraźni 
dzieci, ale przede wszystkim umiejętności interpersonal-
nych oraz integracji w grupie rówieśniczej. Na tym przy-
kładzie widać było jak ważna jest nadal idea integracji 
dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi.

W świecie bajek i baśni
Elżbieta Hałasowska

Uczniowie ZSE w rzeszowskim schronisku „Kundelek”

Anna Ruchlewicz
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Dobry wynik zapowiadał już test, na którym Joasia jako jedyna 
z całej stawki uczestników zdobyła maksymalną ilość punktów. Do 
przebrnięcia i przypieczętowania sukcesu pozostawała jeszcze część 
ustna, oceniana przez jury z kadrą naukową Wyższej Szkoły Prawa 
i Administracji w składzie. Ten etap wydawał się trudniejszy. Zależ-
ny wszak i od wiedzy i szczęścia w losowaniu zestawów. Ponadto 
od formy prezentowanej przez konkurentów. O rezultatach tej części 
egzaminu już nie informowano. O nich bowiem uczniowie dowiady-
wali się podczas uroczystego ogłoszenia nazwisk laureatów, na sali 
konferencyjnej w obecności wszystkich finalistów.

Najlepsza
Sala konferencyjna Wyższej Szkoły Prawa i Administracji wy-

pełniła się po brzegi. Zasiedli w niej uczestnicy pierwszej Ogólnopol-
skiej Olimpiady Wiedzy o Prawie, nauczyciele przygotowujący ich 
do finałowych zmagań, przedstawiciele organizatora, czyli pracow-
nicy WSPiA w Rzeszowie i podkarpackiego kuratorium, prawnicy, 
profesorowie oceniający wiedzę olimpijczyków, dziennikarze rela-
cjonujący rywalizację najlepszych 30 uczniów szkół średnich pasjo-
nujących się prawem. Laureatów przedstawiano od miejsca 5 wzwyż. 
Emocje rosły z każdym kolejnym nazwiskiem. – Drugie miejsce za-
jęła dziewczyna też o imieniu Joanna. Kiedy ją wyczytywano pomy-
ślałem przez chwilę, że chodzi o naszą uczennicę. Nazwisko jednak 

nie było to oczekiwane i wtedy przestraszyłem się, że Asia po części 
ustnej wypadła poza pierwszą piątkę – przyznaje Michał Wolak, na-
uczyciel historii z brzozowskiego liceum, przygotowujący Asię Peł-
diak do olimpiad z historii, wiedzy o społeczeństwie i prawniczej. 
Konsternacja trwała tylko krótką chwilę. Kolejną laureatką, jedno-
cześnie zwyciężczynią I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie, 
okazała się uczennica I LO w Brzozowie. - Ucieszyłam się bardzo. Im 
bliżej było olimpiady tym przygotowania bardziej intensywne. Udział 
w olimpiadzie wymaga dużej wiedzy, a prawo nie występuje wśród 
szkolnych przedmiotów. Dlatego od podstaw musieliśmy z profesorem 
przerabiać materiał – mówi Asia Pełdiak. Ten obejmował wszystkie 
dziedziny prawa, na co dowodem są pytania w części ustnej olim-

Joanna Pełdiak z I LO w Brzozowie wygrała 
Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Prawie
Sukces na miarę jubileuszu

piady, w której Joasia wykazała się  
i znajomością łaciny i zagadnień  
z prawa pracy, a także przedstawi-
ła negatywne przesłanki procesowe. 
– Zakres wiedzy obejmował też prawo 
międzynarodowe, handlowe, konsty-
tucyjne, administracyjne – dodaje Mi-
chał Wolak. Uzupełnić jeszcze należy, 
że etap ustny poszedł Joasi równie do-
brze, co test. Łączna suma punktów,  
z jaką uczennica I LO wygrała olim-
piadę, to 54,5. Maksymalnie natomiast 
można było zgromadzić 55. Wniosek 
zatem jeden: uczennica z Brzozowa 
była najlepsza i to zdecydowanie. 
– Jesteśmy dumni z osiągnięcia Joasi. 
To znakomite zwieńczenie obchodów 
jubileuszu 100-lecia liceum i jedno-

cześnie wspaniały początek kolejnego rozdziału w historii 
naszej szkoły – podkreśla Dorota Kamińska, Dyrektor I LO 
w Brzozowie.

Gra warta świeczki
Wysiłek się opłacił. Nie tylko zapewnił sporą dawkę 

wiedzy wykorzystywanej zapewne przez Joasię w przy-
szłości, nie tylko poszerzył humanistyczne horyzonty, czy 
pozwolił cieszyć się wielkim osobistym sukcesem. Miał 
też wymiar materialny, bardzo ważny dla budżetów rodzin 
ponoszących koszty nauki dzieci na wyższych studiach. 
Zwyciężczyni olimpiady, oprócz przyjęcia bez egzaminów 
na Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Rzeszowie, zo-
stanie zwolniona z opłat za studia, będzie miała zapewnio-
ne darmowe zakwaterowanie przez całe studia w jednooso-
bowym pokoju oraz stypendium w wysokości 200 złotych 
miesięcznie, również przez 5 lat trwania nauki. – Decyzja 
o studiowaniu prawa na WSPiA jest już praktycznie prze-
sądzona. Biorąc pod uwagę, że siostra już studiuje, a brat 
kończy gimnazjum, zwolnienie z opłat za studia, zakwate-
rowanie, czy stypendium w sposób znaczący odciążą rodzi-
ców – stwierdza Joasia.

W mediach
O sukcesie Joasi Pełdiak można się było dowie-

dzieć już kilka godzin po ogłoszeniu wyników. Najpierw 
informacja pojawiła się w internetowych wydaniach regio-
nalnych dzienników, później zrelacjonowano olimpiadę  
w wiadomościach TVP Rzeszów. – Potwierdziło się, że 
ludzie oglądają telewizję. Już chwilę po emisji dzwoniła 
do mnie rodzina, że widziano mnie na ekranie. Rzeczywi-
ście wypowiadaliśmy się z Joasią do kamery, ale nie mie-
liśmy szans obejrzeć materiału w ten sam dzień, bo do do-
mów wróciliśmy późno wieczorem. Odtworzyliśmy relację  
w Internecie – śmieje się Michał Wolak. Medialne zain-
teresowanie olimpiadą było rzeczywiście bardzo duże.  
W poniedziałek teksty z wypowiedziami Joasi pojawiły się 
z kolei w wydaniach papierowych lokalnych gazet. Zanim 
jednak zwycięstwo uczennicy III klasy o profilu humani-
stycznym stało się wydarzeniem medialnym, Joasia mu-

Joanna Pełdiak w towarzystwie Doroty Kamińskiej - Dyrektor I LO  
i Michała Wolaka - nauczyciela historii 
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Zupy świąteczne przyrzą-
dzane wedle różnych przepisów, 
zakąski na zimno w postaci tarti-
nek i koreczków zarówno warzyw-
nych, jak i owocowych, kanapki 
z wędliną, serami, warzywami, 
sałatki, ciasta i inne potrawy, któ-

rych nie powstydziliby się pracownicy kuchni najbardziej prestiżowych lo-
kali gastronomicznych. Wszystko odpowiednio ustawione, kolorystycznie 
skomponowane. Apetycznie podane. Degustować te kulinarne arcydzieła 
trudno było skończyć. Odczucia smakowe jednoznaczne: niebo w gębie lub 
jak kto woli: palce lizać.

Wszystko w ramach siódmej edycji konkursu „Najpiękniejszy stół 
wielkanocny” organizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzo-
zowie, dla którego organem prowadzącym jest powiat brzozowski. Wzięli 
w nim udział uczniowie klas gastronomicznych (III TG i III TH), którzy po-
dzieleni zostali na cztery grupy. Każda przygotowywała potrawy, prezentu-
jąc je następnie na wielkanocnych stołach. Opiekę nad całością sprawowały 
nauczycielki: Anna Warzybok i Agnieszka Wójcik. – Przygotowując się 
do konkursu uczniowie przeglądali Internet, czytali książki kucharskie, czy 
czasopisma o tematyce gastronomicznej. Inspiracją dla nich były też prze-
kazy rodzinne dotyczące kulinarnej tradycji Świąt Wielkanocnych – mówi 
Anna Warzybok. Uczestnicy wykazali się nie tylko umiejętnościami czysto 
kucharskimi, ale też zmysłem artystycznym i niezwykłą pomysłowością. 
Wśród specjałów była na przykład sakiewka z naleśnika z farszem wewnątrz, 
biszkopt w kształcie motyla zwiastujący zbliżającą się wiosnę, pieczeń  
w kształcie głowy zająca, ciasteczka - zajączki, pieczony baranek, babki, 
czy jajeczne kuleczki. 

Kulinarne arcydzieła

Sebastian Czech

Decyzją jury „Najpiękniejszy stół wielkanoc-
ny” przygotowali uczniowie z klasy III TG (grupa 
3 przy stole nr 3): Monika Jarosz, Anna Boczar, Li-
liana Koczarga, Beata Bober, Anna Glazer, Sylwia 
Florek, Magdalena Dziuban. Pozostałe grupy przy-
porządkowane do poszczególnych stołów zajęły  
w konkursie następujące lokaty: II miejsce - grupa 
4 przy stole nr 4: Ewelina Miętus, Iwona Szeligow-
ska, Katarzyna Cwynar, Magdalena Rajchel, Moni-
ka Głowacz, Jolanta Wałęcka, Magdalena Szajna, 
Barbara Wrona, Magdalena Tymowicz, Joanna Pie-
tryka, III miejsce – grupa 1 przy stole nr 1: Joanna 
Kucharska, Monika Myćka, Adam Kondrat, Damian 
Raszewski, Alicja Sieńczak, Milena Sikora i grupa  
2 przy stole nr 2: Justyna Wojnar, Aldona Śmigiel, 
Karol Trybalski, Natalia Wojewoda, Magdalena 
Sobaś, Justyna Smotrycka. Za najlepsze potrawy 
uznano przygotowane przez zwycięzców: zestaw za-
kąsek, zupę, ciasto i wyroby cukiernicze. Nagrodę  
w postaci dużych naczyń kuchennych ufundował 
Starosta Brzozowski – Zygmunt Błaż.

W składzie komisji oceniającej gastronomicz-
ne wyroby byli m.in.: Zygmunt Błaż – Starosta Brzo-
zowski, Ewa Tabisz – Sekretarz Powiatu Brzozow-
skiego, Marta Częczek - Skarbnik Powiatu, Stanisław 
Pilszak – Dyrektor Zespołu Administracyjno-Ekono-
micznego w Brzozowie, Jerzy Olearczyk – Dyrektor 
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie.

siała przejść etap szkolny i okręgowy olimpiady. Z pokonaniem 
pierwszej przeszkody nie było większych problemów, lecz drugi 
etap stanowił już poważne wyzwanie. – Na okręgowym uczest-
niczyło 700 uczniów, a do finału 
kwalifikowało się 30. Nie było 
więc proste znaleźć się w tej gru-
pie – wspomina Joasia.

Nie tylko humanistka
Prawo to nie jedyna dzie-

dzina, z jakiej Joasia posiada wie-
dzę wykraczającą poza program 
nauczania w szkole średniej. Inte-
resuje ją też historia, a zwłaszcza 
dzieje starożytne oraz II wojna 
światowa. – Im wydarzenia bar-
dziej odległe w czasie, tym bardziej 
intrygujące, ciekawe i szczególnie 
zachęcają do poznania – tłuma-
czy Joasia swoje pasje. Odskocz-
nią od zagłębiania się w czasy najdawniejsze jest dla laureatki 
nie tylko historia II wojny światowej, lecz również traktująca już 
całkowicie o współczesności, wiedza o społeczeństwie. – Trzeba 
się orientować w bieżących wydarzeniach w kraju i na świecie 
– dowodzi licealistka. To najlepiej świadczy o jej wszechstron-
ności, która nie ogranicza się tylko do zainteresowań różnymi 
historycznymi epokami, ale dotyczy również innych przedmio-
tów, niekoniecznie humanistycznych. Joasia Pełdiak radzi sobie 
z nimi równie doskonale, osiągając średnią wszystkich ocen 
5,2. To imponujące. Ponadto z historii i WOS-u też brała udział  
w olimpiadach na etapie okręgu. – Z historii znakomicie zapre-

zentowała się w części pisemnej, otrzymując ocenę +4. Po czę-
ści ustnej nie udało się zakwalifikować do olimpiady centralnej. 
Z wiedzy o społeczeństwie natomiast zakończyła udział w etapie 

okręgowym po części pisemnej – rela-
cjonuje sukcesy swojej podopiecznej 
Michał Wolak. 

Może adwokat
Joasia Pełdiak nie pochodzi  

z rodziny o prawniczych tradycjach. 
Prawdopodobnie zaczyna je tworzyć 
sama. Do końca nie wie jaką aplika-
cję wybierze. Czy będzie adwoka-
tem, prokuratorem, czy sędzią. – Być 
może adwokatem – mówi po namyśle. 
– Adwokat broni, więc jest mi najbliż-
szy. Dwóch pozostałych aplikacji nie 
mogę na dzisiaj wykluczyć. To jednak 
melodia przyszłości. Teraz skupiam 

się na maturze, a następnie na stu-
diach – podkreśla laureatka. Pierwsze doświadczenia związane 
z pobytem na sali sądowej już ma. Uczestniczyła w rozprawie,  
w ramach rozszerzonego WOS-u, obejmującego podstawowe 
zagadnienia z prawa karnego i cywilnego. 

Nauka nie wypełnia Joasi całego czasu. Działa też  
w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, śpiewa w szkolnym 
chórze. Jak to wszystko godzi? Jest zdolna i pracowita. Po pro-
stu. Poza tym ma szczęście. Bo bardzo wcześnie zaczyna re-
alizować swoje marzenia o zdobyciu zawodu prawnika. I tak 
trzymać. Na zawsze.

Piątka laureatów olimpiady

Sebastian Czech
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Nasze konto: PBS Oddział w Brzozowie

56 8642 1113 2011 9317 9715 0001

FUNDACJA PROMOCJI ZDROWIA
IM. DR NAUK MED. STANISŁAWA LANGA

NA RZECZ
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO
W BRZOZOWIE

Organizacja Pożytku Publicznego
KRS: 0000299004

PODARUJ FUNDACJI 
1% PODATKU !

Wspieramy rozwój
Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie

Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego

Uczniowie przy stole Nr 3 okazali się najlepsi

II miejsce - uczniowie przy stole Nr 4

III miejsce zdobyła ex aequo grupa przy stole Nr 1...

... i grupa przy stole Nr 2

Kulinarne arcydzieła

Jury z uczestnikami konkursu
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Starosta Brzozowski i Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzo-
zowie byli organizatorami konferencji po-
świeconej problematyce nowotworowej 
połączonej z otwarciem wystawy „Niejedna  
z jedną”.  Konferencja odbyła się 11 marca 
w sali konferencyjnej Hotelu Alta II w Brzo-
zowie. Spotkanie zorganizowane zostało  
w ramach Populacyjnego Programu Wczes-
nego Wykrywania Raka Piersi, którym 
zainteresowali się organizatorzy. Celem 
spotkania i wystawy, która mu towarzy-
szyła było rozpropagowanie profilaktyki 
raka piersi wśród kobiet. Niestety statystyki  
w tym temacie są porażające. - Rak piersi 
jest jednym z najważniejszych problemów 
zdrowotnych u kobiet w Polsce. W Polsce 
każdego roku rozpoznaje się raka piersi  
u ok. 11 tys. kobiet, a umiera ich blisko 5 tys. 

zł. Z obecnie żyjących, co 14. Polka zachoruje 
na raka piersi w ciągu swojego życia. Niemal co czwarta kobieta, która zachoruje 
na nowotwór złośliwy będzie miała raka piersi. Jak łatwo zauważyć rak piersi jest 
najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet – referował Tadeusz Pióro - Pań-
stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie. 

Przyczyną tak dużej umieralności w Polsce jest wysoki stopień zaawan-
sowania choroby nowotworowej u pacjentek zgłaszających się po raz pierwszy 
do lekarza. Zgodnie potwierdzali to lekarze, którzy wzięli udział w konferencji: 

Andrzej Piotrowski, specjalista gineko-
log, Zastępca Dyrektora Szpitala Specja-
listycznego w Brzozowie oraz dr n.med. 
Paweł de Abgaro Zachariasiewicz. 

O tym jak trudno zachęcić kobiety 
do wykonywania badań profilaktycznych 
opowiedziała Przedstawicielka Woje-
wódzkiego Ośrodka Koordynującego Po-
pulacyjny Program Wczesnego Wykry-
wania Raka Piersi - Małgorzata Iwanicka.  
Na ten temat trzeba jak najwięcej głośno 
mówić, przekonywać do badań, a jedno-
cześnie umożliwić kobietom nieuciąż-
liwe wykonywanie tych badań. Taki cel 
postawił sobie m.in. Starosta Brzozowski 
Zygmunt Błaż, który nie tylko zaanga-
żował się w organizację ww. konferen-
cji, ale również postanowił pomóc prak-
tycznie i wraz z wójtami gmin powiatu 

brzozowskiego, przy współpracy z brzo-

Nie musisz być kolejną
zowskim Szpitalem Specjalistycznym, zorgani-
zuje w najbliższym czasie badania profilaktyczne  
w kierunku raka piersi i raka szyjki macicy. Ta-
kie ustalenia zostały podjęte w trakcie posiedze-
nia Brzozowskiego Konwentu Samorządowego  
w lutym br. Już w chwili obecnej w powiecie,  
w gminach i szpitalu zostali powołani koordy-
natorzy, którzy będą odpowiedzialni za sprawną 
realizację zagadnienia. 

W trakcie zorganizowanego spotkania 
ogromne wrażenie robiły piękne prace zapre-
zentowane w ramach wystawy towarzyszącej 
konferencji. Składały się na nią portrety 16 mło-
dych Amazonek (24-34 lata), które stanęły przed 
obiektywem równie młodych artystek, m.in. 
Magdaleny Gawędy, Agnieszki Kłos, Dany Puci-
łowskiej, Darii Filipowicz, Ewy Szymczyk, Ilony 
Weiss, Matyldy Pachowicz, Izabeli Lachowicz. 
Artystki zdecydowały się sfotografować swoje 
rówieśniczki, które przeszły zabieg mastektomii, 
ukazując ich kobiecość, piękno i radość życia. 
Wystawę przez weekend (12,13,14 marca) moż-
na było obejrzeć w Szpitalu Specjalistycznym  
w Brzozowie.

Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż

Andrzej Piotrowski - specjalista ginekolog,
Zastępca  Dyrektora 

Szpitala Specjalistycznego

Dr n.med. Paweł de Abgaro Zachariasiewicz w trakcie prelekcji Uczestnicy konferencji wysłuchali referatu Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego Tadeusza Pióro 

Jedna z zaprezentowanych prac
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ofiarą raka piersi
 Osoby uczestniczące w konferencji miały okazję 

do obejrzenia i wysłuchania wzruszającego programu arty-
stycznego pt. „Śniło mi się morze…” w wykonaniu mło-
dzieży z Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie przygotowanego 
pod kierunkiem pedagoga Małgorzaty Zajdel.
 

Ponadto o odczuciach i wrażeniach kobiet po mastektomii 
oraz o tym jak istotne w ich życiu okazało się wsparcie 
ze strony Stowarzyszenia Klubu Kobiet po Mastektomii 
„Amazonki” w Brzozowie opowiedziała kierująca nim Ire-
na Trznadel.

W konferencji udział wzięli liczni goście, wśród nich 
m.in.: Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, Wicestraosta 

Janusz Draguła, Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, Kierownik Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie  Zofia Foryś, Podkarpacki Pań-
stwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie Szczepan 
Jędral, Przedstawicielka Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego 
Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi Małgo-
rzata Iwanicka,  Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie 
Antonii Kolbuch, Zastępca Dyrektora 
Szpitala Andrzej Piotrowski, Konsul-
tant  Wojewódzki w dziedzinie radio-
terapii dr Jan Gawełko, także Naczelna 
Pielęgniarka Zenona Radwańska oraz 
Przedstawiciel Populacyjnego Pro-
gramu Wczesnego Wykrywania Raka 
Piersi na terenie powiatu brzozowskie-
go dr Paweł de Abgaro Zachariasie-
wicz, Kierownik SP ZOZ w Brzozo-
wie Janina Czurczak, Anna Mendyka 
reprezentująca Powiatowy Wolontariat 
w Brzozowie i Kierownik Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Brzozowie 
Krystyna Przybyła-Ostap wraz z Panią 
Urszulą Rajtar - pracownikiem Ośrodka.

Uczestnikami spotkania była również młodzież brzozowskich 
szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami i Dyrekcją Szkół oraz 
liczne grono Amazonek z naszego terenu na czele z Przewodniczącą 
Stowarzyszenia Klubu Kobiet po Mastektomii „Amazonki” w Brzo-
zowie Ireną Trznadel.

Podczas konferencji zabrał głos m.in. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego 
w Brzozowie Antoni Kolbuch

Program artystyczny w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie

Inspektor T. Pióro wręczył kwiaty na ręce Ireny Trznadel Przewodniczącej 
Stowarzyszenia Klubu Kobiet po Mastektomii „Amazonki” w Brzozowie

Konferencji towarzyszyła wystawa prac pt. „Niejedna z jedną”

Anna Jurczak - uczennica 
brzozowskiego gimnazjum 

Magdalena Pilawska
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Stanisław Stopkowicz to człowiek Renesansu – uta-
lentowany artysta uprawiający malarstwo, rzeźbę, tkający 
gobeliny, ale nade wszystko wspaniały płatnerz, wykonu-
jący białą broń: szable kawaleryjskie, huzarskie, kościusz-
kowskie, polskie, rosyjskie, pruskie, mameluckie, pałasze, 
karabele, miecze samurajskie, a ponadto garłacze, pistolety 
skałkowe itd.

O swoim fachu wie wszystko, a o białej broni, którą 
wytwarza w przydomowym warsztacie potrafi opowiadać 
godzinami. Nic w tym dziwnego, bo z zamiłowania jest arty-
stą i historykiem. Zanim przystąpi do wykonywania nowego 
modelu broni, zbiera wszystkie dostępne materiały źródło-
we i opisy. Do pracy przygotowuje się bardzo sumiennie, bo  
w płatnerstwie liczy się precyzja, dokładność i staranność,  
a każdy element musi być zgodny z oryginałem.

Posiada wykształcenie techniczne, a od małego pod-
patrywał przy pracy wujka – kowala i ojca – stolarza. Sam 
wykuwa szable oraz sam robi w mosiądzu sztukaterię i gra-
werkę. Znajomemu do obróbki oddaje drewniane rękojeści 
czy pochwy, bo mógłby to oczywiście sam zrobić, ale są to 
prace czasochłonne. Z każdą sztuką nabiera większej wpra-
wy. Wykonanie pierwszej szabli zajęło mu trzy miesiące, 
obecnie wykonuje szablę w ciągu trzech tygodni. Trzeba tyl-
ko cierpliwie  tłuc młotkiem i szlifować kilka godzin dzien-
nie. Z 60 sztuk białej broni, którą wykuł, 37 wisi na ścianach 
w jego domu, resztę podarował rodzinie i przyjaciołom.

Artysta twierdzi, że polska szabla jest najpiękniej-
sza, choć ten rodzaj broni sprowadził do nas Stefan Batory 
z Siedmiogrodu. Zawsze chciał mieć szablę, jak jego idol 
Józef Piłsudski. Oprócz przepięknych szabli i mieczy Stani-

Wystawa w Izbie Regionalnej w Krzywem
Twórczość Stanisława  Stopkowicza – wszechstronnie utalentowanego artysty z Jedlicza

sław Stopkowicz wykonuje kopie starodawnych pistoletów. Na wi-
dzach największe wrażenie robią  miecze samurajskie. Na komplet 
składa się cztery miecze, przy czym każdy służy do czegoś innego. 
Najkrótszy do harakiri lub seppuku, dłuższy do obrony, trzeci z ko-
lei do pojedynku, a najdłuższy do wypraw wojennych.

Miecze samurajskie muszą być elastyczne. W dawnej Japonii 
stal wytapiano w piecach dymarkowych, która po obróbce odporna 
była na złamanie. On swoje wykonał ze stali damasceńskiej. Wy-
konanie szabli lub miecza to wielka sztuka. Każdy element musi 
mieć swój szablon. I chociaż – jak sam mówi bardzo się stara, aby 
była jego broń podobna do oryginału, nigdy nie jest identyczna. Na 
tym właśnie polega jej urok. Coraz częściej wystawia swoje dzieła, 
bo podobają się ludziom, bo są po prostu piękne i budzą pozytyw-
ne doznania. W minionym roku szable pana Stanisława podziwiali 
Węgrzy na wystawie w Domu Kultury im. Sandora Vigyazo w Bu-
dapeszcie.

Na wystawie w Izbie Regionalnej w Krzywem można podzi-
wiać: szable pruskie, kawaleryjskie, kopię szabli Józefa Piłsudskie-
go,  miecze samurajskie, pałasze, rosyjską szaszkę dragońską, kara-
bele, szablę francuską, węgierską, mamelucką, pistolety skałkowe, 
garłacz i liczne akcesoria. Ponadto obrazy olejne – martwa naturę 
i pejzaż, gobeliny i rzeźby wykonane przez niestrudzonego i wciąż 
poszukującego nowych wyzwań artystę z Jedlicza.

Wystawa w Krzywem czynna była od 14 lutego do 21 marca 
2010 r. Należą się słowa uznania i gratulacje dla  Bogusławy Krzy-
wonos za „ściągnięcie” do Krzywego tej wspaniałej ekspozycji 
oraz dla panów Józefa Kłodowskiego, Stanisława Szajnowskiego  
i Tadeusza Szajnowskiego – Komendanta OSP w Krzywem za zaję-
cie się transportem eksponatów.

Halina Kościńska
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23 lutego br. w ramach monitoringu stanu powodziowego 
na terenie naszego województwa, Gminę Nozdrzec odwiedzili: 
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Zbigniew 
Sosnowski, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 
gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz oraz Podkarpacki Komen-

Sprawdzano zagrożenie 
na rzece San

dant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Zbi-
gniew Szablewski.

Program wizyty obejmował wyjazd nad San, w miej-
sce spiętrzenia kry lodowej oraz spotkanie w urzędzie gminy.  
W związku z tym, że lustro wody w rzece opadło o prawie  
1 metr, a tym samym i poziom kry – stwierdzono, że nie ma aktu-
alnie zagrożenia powodziowego na tym odcinku Sanu. Podczas 
spotkania w urzędzie omówiono przyczyny częstych zagrożeń 
powodziowych występujących na terenie gminy, rejonu, a także 
województwa oraz możliwości ich wyeliminowania.

Jolanta Socha

Monitoring stanu powodziowego Spiętrzenie kry lodowej na Sanie

15 marca br. w Zespole Szkół Nr 2  
w Humniskach odbyła się VIII edycja  Regio-
nalnego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego 
PTOP Salamandra, którego temat brzmiał „Ga-
tunki zwierząt chronione w ramach Sieci Natura 
2000”.

Organizatorami konkursu jak co roku 
byli: I Galicyjskie Koło Polskiego Towarzystwa 
Ochrony Przyrody „Salamandra”, którego Pre-
zesem jest Małgorzata Krzysztyńska oraz Ze-
spół Szkół Nr 2 w Humniskach. 

Uczestnikami konkursu byli uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu po-
wiatu brzozowskiego i zaprzyjaźnionych szkół  
z terenu województwa podkarpackiego. Do eta-
pu finałowego konkursu poprzedzonego elimi-
nacjami szkolnymi zakwalifikowało się 73 ucz-

niów z 34 szkół. Pierwsza część w postaci 
testu pisemnego wyłoniła 10 finalistów,  
z których do ścisłego finału zakwalifiko-
wało się 5 uczniów. 

Po zaciętej rywalizacji i dogrywce  
o tytuł zwycięzcy, laureatami VIII Regio-
nalnego Konkursu Przyrodniczo-Ekolo-
gicznego zostali: 
1miejsce - Piotr Czechowski – uczeń Pub-
licznego Gimnazjum Nr 2 w Jarosławiu, 
którego opiekunem była Dorota Grzęda,
2 miejsce - Gabriela Kędra – uczennica 
Gimnazjum Nr 1 w Humniskach, której 
opiekunem była Justyna Zubel,
3 miejsce - Patryk Bury – uczeń Gim-
nazjum w Końskiem, którego opiekunem 
była Anna Piegdoń,
4 miejsce - Paweł Michalski - Gimnazjum  
w Trześniowie, którego opiekunem była 

Maria Wermińska,
5 miejsce - Jakub Haduch – uczestnik Grupy Śro-
dowiskowej PTOP Salamandra.

Finaliści zostali nagrodzeni dyplomami  
i upominkami rzeczowymi. Piękne albumy otrzy-
mali również wszyscy pozostali uczestnicy konkur-
su. Fundatorem nagród byli: Starosta Brzozowski, 
Burmistrz i Wójtowie wszystkich gmin z terenu po-
wiatu brzozowskiego, lokalni przedsiębiorcy: PO-
LIKAT, ELEO BUDMAX, PGNiG Sanok oraz PBS 
Sanok o/Brzozów.

VIII Regionalny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny

Jacek CetnarowiczPamiątkowe zdjęcie z VIII Regionalnego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego

Podziękowania opiekunom wręczyła  
Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz
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Gmina Domaradz posiada już podpisane umowy z wy-
konawcą i inspektorem nadzoru inwestycji. Przekazanie placu 
budowy nastąpiło 25 lutego.

- Jesteśmy już po zebraniu wiejskim, na którym przedsta-
wiliśmy efekty z 2009 roku i plany na obecny rok – mówił Jan 
Pilch, Wójt Gminy Domaradz. – Głównym tematem była jednak 

budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni w Domaradzu. Jak 
wszystkim wiadomo zadaniem gminy jest wybudowanie oczysz-
czalni ścieków i głównego kolektora kanalizacyjnego sięgają-
cego do studzienki na działce lub do jej granicy. Wykonanie 
przyłącza (przykanalika) to zadanie właściciela posesji.

Przyłącz to odległość od domu do pierwszej studzienki 
(wraz z nią) na działce lub do jej granicy. – Komitet kanaliza-
cyjny wykonał projekty na indywidualne przyłącza domów do 
głównego kolektora. Mieszkańcy na zebraniu wiejskim jedno-
głośnie podjęli uchwałę mówiącą o tym, by każdy mieszkaniec 
podpisał indywidualną umowę cywilno – prawną z Wójtem 
na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. Po rozeznaniu ilo-
ści chętnych na przyłączenie i skosztorysowanie, poinformu-
ję mieszkańców o zaliczkowej, ujednoliconej kwocie kosztów 
przyłącza. Najważniejsze dla mnie jednak jest to, że społeczeń-
stwo bardzo pozytywnie i poważnie podchodzi do inwestycji 
dotyczących ochrony środowiska, jakie realizujemy w naszej 
gminie – dodał Wójt.

Pierwsze prace już rozpoczęto. Obecnie trwa rozbiórka 
starej oczyszczalni ścieków. Rozpoczęto również prace geode-
zyjne na trasie planowanej sieci kanalizacyjnej. Zakończenie 
budowy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej planowane jest na 
30 listopada bieżącego roku.

Ruszyła budowa kanalizacji w Domaradzu

Rozpoczęto pierwsze prace związane z budową sieci kanalizacyjnej  
w Domaradzu oraz budową oczyszczalni ścieków

Elżbieta Boroń

Już wkrótce, po zimowym przestoju, ruszą dalsze prace przy 
inwestycjach w gminie Haczów. Prace kontynuowane będą w takich 
w sferach gminy jak: kultura, baza edukacyjna oraz infrastruktura.

- Na budynku Szkoły Podstawowej w Haczowie kontynuowane 
będą prace związane z dociepleniem budynku połączone z wykona-
niem nowej elewacji. W lutym tego roku Wójt Stanisław Jakiel, zło-
żył wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego. Zaś  
w ramach własnych funduszy odświeżony zostanie wygląd elewacji 
zewnętrznej i pomalowany dach budynku haczowskiego Gimnazjum 

– opowiadał Piotr Sabat, Kierownik 
Referatu Inwestycji, Inicjatyw Gospo-
darczych w Urzędzie Gminy w Haczo-
wie.

Prace przy bazie edukacyjnej 
nie ominą też Wzdowa. Tam właśnie 
kontynuowana będzie budowa sali 
gimnastycznej. W tym roku powsta-
nie tam przewiązka oraz zamontowana 
zostanie stolarka okienna i drzwiowa. 
Wykonana będzie również część ro-
bót instalacyjnych. Całkowite zakoń-
czenie tej inwestycji zaplanowano na 
czerwiec przyszłego roku.

W ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich kontynuowane będą rozpoczęte w minionym 
roku prace związane z remontami budynków użyteczności publicz-
nych tj. GOKiW oraz Domów Ludowych. Na ten rok zaplanowa-
no wykonanie elewacji zewnętrznej na budynkach w Haczowie, 
Trześniowie oraz Jabłonicy Polskiej. W tej ostatniej wymieniona zo-

stanie również stolarka drzwiowa. Budynek w Trześniowie 
zaś zyska nową stolarkę okienną oraz odnowione sanitaria-
ty. – Prace te nie tylko poprawią wygląd i estetykę obiek-
tów, ale również pozwolą zredukować koszty ich utrzymania 
– mówił Piotr Sabat.

Ważnym zadaniem inwestycyjnym dla gminy jest bu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasionowie, Jabłonicy 
Polskiej i Wzdowie. Będzie ono realizowane przy udzia-
le środków własnych gminy oraz pozyskanych w ramach 
PROW. – Wykonanie niniejszego zadania zakończy prowa-
dzoną od lat budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Ha-
czów – dodał Kierownik Sabat.

Zimowa stagnacja inwestycyjna dobiega końca

Piotr Sabat

Przepompownia ścieków w Jasionowie

Elżbieta Boroń
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Wójt Gminy Domaradz podpisał już 
umowę na wykonanie projektu sieci zaopatru-
jącej w wodę mieszkańców Domaradza i Gol-
cowej. 

- Inwestycja będzie realizowana w opar-
ciu o istniejące już studnie głębinowe. Dodat-
kowa studnia w Golcowej wraz z tą obecnie 
eksploatowaną zaspokoi potrzeby mieszkań-
ców Golcowej i Domaradza centrum – mówił 
Jan Pilch, Wójt Gminy Domaradz.

Dla osób zamieszkujących Domaradz 
Poręby została wykonana studnia na działce 

niegdyś należącej do Agencji Rynku Rolnego. – Jej bezpieczna wy-
dajność obliczona została na 2 metry sześcienne/godzinę. Jest to wy-
starczająca ilość, aby zaspokoić potrzeby około 40 gospodarstw tam 
posadowionych – stwierdził Wójt Pilch.

W minionym roku zmodernizowano stację uzdatniania wody 
w Domaradzu. – Wymieniliśmy urządzenia tam funkcjonujące. Nie-
oceniona okazała się tu pomoc dr Adama Piechy z Politechniki 
Rzeszowskiej. Obecnie woda spełnia już wszystkie normy i wymogi 
kontrolowane przez brzozowską Powiatową Stację Sanitarno – Epi-
demiologiczną  - dodał Jan Pilch.

Wybudują nową studnię

Jan Pilch 
- Wójt Gminy  Domaradz

W tym roku gmina Domaradz stanie się gospoda-
rzem dożynek parafialnych, gminnych, powiatowych, die-
cezjalnych i wojewódzkich.

- Decyzja o organizacji dożynek diecezjalnych w na-
szej gminie zapadła w czasie ostatnich takich dożynek zor-
ganizowanych w Giedlarowej. To dla nas ogromne wyzwa-
nie zarówno pod względem organizacyjnym, finansowym 
jak i logistycznym. Mimo, że przedsięwzięcie na pewno 
będzie wymagało niemało wysiłku, to jednak jesteśmy pew-
ni, że zdołamy zorganizować je tak, aby sprostać oczekiwa-
niom naszych gości – zapowiedział Jan Pilch, Wójt Gminy 
Domaradz. Przygotowania do uroczystości już się rozpo-
częły. W najbliższym czasie odbędzie się pierwsze spot-
kanie ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo  
i zdrowie uczestników dożynek. Na spotkanie to zapro-
szeni zostaną: druhowie z gminnych OSP, sołtysi, służba 
zdrowia, proboszczowie parafii oraz przedstawiciele in-
stytucji kościelnych. Pieczę nad przebiegiem przygotowań  
i samych uroczystości obejmie Gminny Ośrodek Kultury 
w Domaradzu.

Promesę opiewającą na 200 tysięcy złotych, z funduszy 
przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi pochodzących  
z MSWiA, otrzymała gmina Domaradz na remont drogi Golco-
wa – Nowiny.

- Dzięki tym środkom uda nam się wyremontować ponad 
kilometr drogi. Jej drożność i przejezdność jest bardzo ważna 
dla ludzi przy niej mieszkających. Poza tym tamtą drogą kur-
suje również szkolny Gimbus dowożący dzieci do Zespołu Szkół  
w Golcowej. Mam nadzieję, że dzięki tej inwestycji poprawi się 
choć trochę komfort życia osób tam mieszkających – stwierdził 
Jan Pilch, Wójt Gminy Domaradz.

Gmina ogłosiła już przetarg na inwestycję.

Promesa na drogę

Drogę w Golcowej – Nowinach w najbliższym czasie czeka 
konieczny remont nawierzchni

W gminie Domaradz zakończył się cykl spotkań sprawo-
zdawczych z działalności gminnych jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Stały się one 
okazją nie tylko do podsumowa-
nia ubiegłego roku, ale również 
do uhonorowania druhów meda-
lami „Za Zasługi Dla Pożarni-
ctwa”.

- Podsumowując wnioski 
płynące z wszystkich zebrań nale-
ży stwierdzić, że nasi strażacy do-
skonale wywiązują się ze swoich 
obowiązków. Mają ku temu rów-
nież odpowiedni, wystarczający 
jak na nasze warunki, sprzęt gaś-

Zebrania sprawozdawcze na finiszu
niczy. Ochotnicy są przeszkoleni i gotowi do niesienia pomocy 
w razie zagrożenia dla życia lub mienia naszych mieszkańców. 

Chciałbym tutaj jeszcze raz podzię-
kować za ubiegłoroczny trud niesie-
nia pomocy ludziom potrzebującym 
nie tylko na terenie naszej gminy, 
ale również poszkodowanym przez 
powódź w Ropczycach - mówił Jan 
Pilch, Wójt Gminy Domaradz.

Na terenie gminy działa pięć 
jednostek Ochotniczych Straży Po-
żarnych. W ubiegłym roku gmina 
wydatkowała na ich utrzymanie po-
nad 236 tysięcy złotych.

Zebranie strażackie

Elżbieta Boroń

Rozpoczęto przygo-
towania do dożynek

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

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

Elżbieta Boroń Elżbieta Boroń
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Szkoła Podstawowa  

w Haczowie, Zespół Szkół  
w Malinówce i Gminny 
Ośrodek Kultury i Wypo-
czynku w Haczowie byli organizatorami 
międzyszkolnego konkursu recytatorskie-
go „Wiersze Jana Brzechwy”, który odbył 
się 5 marca br. Wzięło w nim udział 29 
uczniów z klas I-III ze wszystkich szkół  
z terenu Gminy Haczów, po przeprowadze-
niu eliminacji szkolnych. Celem konkursu 
była popularyzacja wierszy Jana Brzechwy, 
doskonalenie umiejętności recytatorskich, 
poszukiwanie nowatorskich interpretacji 
oraz integracja dzieci i nauczycieli. Każdy 
uczestnik recytował wybrany przez siebie 
wiersz, a największą popularnością cieszy-
ła się „Samochwała” i „Na straganie”.

Wszyscy wykonawcy zaprezentowa-
li wysoki poziom artystyczny i bardzo do-
bre pamięciowe opanowanie tekstu. Recy-
tatorzy oceniani byli w trzech kategoriach. 
Jury w składzie: Helena Zawada, Renata 
Mazur i Renata Czerwińska wyłoniło na-
stępujących zwycięzców:

W kategorii klas I: I miejsce – Julia 
Ekiert (SP Haczów), II miejsce – Tomasz 
Wojtoń (ZS Wzdów), III miejsce – Kin-
ga Ostrowska (ZS Malinówka), klas II:  

I miejsce – Kamil Krauz (ZS Jabłonica Polska), II miejsce – Miłosz Ostrowski (SP 
Buków), III miejsce – Barbara Ekiert (SP Haczów), klas III: I miejsce – Paulina 
Madej ( ZS Trześniów), II miejsce – Aleksandra Wojtoń (SP Haczów), III miejsce 
– Marcin Makowski (ZS Jasionów).

Zmaganiom towarzyszyła przyjazna atmosfera, ale nie zabrakło też tremy. 
Wszyscy za piękne wykonania otrzymali gorące brawa. Podczas oczekiwania na 
werdykt jury dzieci otrzymały poczęstunek i obejrzały wystawę rzemiosła ludowego  
w Sali Tradycji w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie, zawierając 
przy tym znajomości z kolegami z innych szkół. Każdy uczestnik otrzymał dyplom 
i drobny upominek, a zwycięzcy w poszczególnych kategoriach dyplomy i nagrody 
książkowe. 

Gminny konkurs recytatorski 

Pamiątkowe zdjęcie z międzyszkolnego konkursu recytatorskiego

Jolanta Błaż, Jolanta Kielar

W niedzielne popołudnie 14 marca br., na deskach sceny  
w Warze można było obejrzeć sztukę Michała Bałuckiego „Niewol-
nice z Pipidówki” w wykonaniu Zespołu Teatralnego Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie w reżyserii Pani Krystyny 
Dżuła. Po raz pierwszy w naszej gminie gościliśmy grupę teatralną 
z Dynowa, która istnieje już od ponad 100 lat. W naszym zakątku, 
gdzie od najbliższego teatru dzieli nas spora odległość, możliwość 
obcowania z żywą sztuką - jaką stworzyła nam biblioteka w Warze 
nabiera szczególnego znaczenia. I chociaż niewielu mieszkańców 
zdecydowało się przyjść, ci którzy obejrzeli spektakl odchodzili 
bogatsi o wiele wrażeń.  Zanim jednak kurtyna została rozsunięta, 
publiczność zgotowała niespodziankę pani reżyser odśpiewując jej 
gromkie „sto lat” z okazji imienin.

   Sztuka, osadzona w realiach małego galicyjskiego miastecz-
ka zwanego Pipidówką, opowiadała o intrygach kobiet. To wspania-
ła komedia, opowiadająca o korupcji i prywacie, które zdominowały 
to małe miasteczko. Historia ciągle aktualna – oto zięć burmistrza 
miasta – Feliks, za namową żony Sabiny stara się o intratną posadę. 
Choć sam nie do końca przekonany do tego pomysłu pod wpływem 
żony decyduje się zgłosić swoją kandydaturę. Jak się przekonali-
śmy, tytułowe Niewolnice to nie słabe i zalęknione  istotki – ale 
gotowe na wszystko, pewne siebie kobiety, które potrafią intryga-
mi i podstępem osiągnąć zamierzony cel. Dowodzą, iż to istotnie 
kobiety umiejętnie manipulując mężczyznami (wykorzystując ich 
żądzę władzy i męskie ambicje) są tą przysłowiową „szyją, która 
kręci głową”. Na szczególne uznanie zasługują wspaniałe kostiumy 
– kreacje Pań w niejednej z kobiet wzbudziły nutkę pożądania… 

W holu Domu Strażaka swoje prace pokazali uczestnicy 
Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach. Wy-
konane przez nich ozdoby wielkanocne,  zachwycały bogactwem 
wzorów i kolorów oraz pomysłowością. Takich „skarbów” próżno 

szukać w sklepach – a przystrojony nimi wielkanocny stół 
na pewno prezentować się będzie wyjątkowo wspaniale. 
Nie zawiodły również Panie z Koła Gospodyń Wiejskich  
w Warze, które przygotowały dla członków teatru poczę-
stunek – dziękując tym samym za przyjęcie zaproszenia  
i wspaniały spektakl. A trzeba podkreślić, że członkowie te-
atru nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę. Zapewne 
niewielu z nas poświęciłoby swój wolny czas na tak ciężką 
pracę, jaką jest przygotowanie spektaklu – dlatego tym bar-
dziej należą im się ukłony. 

Składamy serdeczne podziękowania Pani Krystynie 
Dżuła oraz całemu zespołowi za przyjęcie naszego zapro-
szenia i za tą wspaniałą ucztę dla duszy, jaką był niewąt-
pliwie niedzielny spektakl. Wierzymy, że ten pierwszy raz 
nie będzie ostatnim – a nawiązana współpraca zaowocuje 
następnymi występami na naszej scenie. Jak zawsze ser-
decznie dziękujemy Antoniemu Gromali – Wójtowi Gminy 
Nozdrzec, który wsparł naszą inicjatywę finansowo.

„Niewolnice z Pipidówki”

Zespół Teatralny Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie

MB
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„Jeśli chcesz, by coś zostało powiedziane - powierz to mężczyźnie. Jeśli 
chcesz by zostało zrobione - powierz to kobiecie”  - powiedziała kiedyś Margaret 
Thatcher mając na myśli takie kobiety jak Danuta Czaja.

Ona sama mówi o sobie, że jest prostą kobietą. Nie ukrywa, że najważniej-
sza jest dla niej rodzina. Dzięki sile z niej płynącej może wciąż działać na pełnych 
obrotach. Ten zastrzyk pozytywnej energii pozwala jej pracować społecznie nie 
tylko dla własnej miejscowości (pełni funkcję Przewodniczącej Stowarzysze-
nia Kobiet Wiejskich), ale również dla gminy Nodrzec (jest radną) oraz powiatu 
(działa w organizacjach pozarządowych).

- Zawsze starałam się pomagać drugiemu człowiekowi i pracować spo-
łecznie – opowiadała Danuta Czaja. – W pracy aktywnie działałam w związkach 
zawodowych, a w życiu prywatnym w najbliższym otoczeniu. Myślę, że tę postawę 
wyssałam z mlekiem matki. Ona również miała takie społecznikowskie zapędy. 
Wiele serca wkładam również w moje „trzecie dziecko” – Stowarzyszenie Kobiet 
Wiejskich.

Gdy pani Danuta zaczyna swą opowieść o Stowarzyszeniu widać w jej  
oczach radość. – Nie jest to jakaś nowa formacja. Dawno temu w Izdebkach dzia-
łało Koło Gospodyń Wiejskich. Pamiętam, że jako młoda kobieta sama zapisałam 
się do tej organizacji. Potem nastały zmiany ustrojowe, polityczne, poupadały 
Kółka Rolnicze i zniknęło również nasze KGW. Nastał wieloletni okres stagnacji. 
Pewnego dnia, już po moim przejściu na zasiłek przedemerytalny spotkałam się 
z kilkoma koleżankami. Zaczęłyśmy rozmawiać o wznowieniu działalności KGW. 

Pomysł zyskał aprobatę, ja zostałam wybrana 
na przewodniczącą i wspólnie ruszyłyśmy do 
działania – opowiada Danuta Czaja.

Przez dwa lata panie działały pod szyl-
dem Koła Gospodyń Wiejskich. – To nie było 
najlepsze rozwiązanie, ponieważ taka organi-
zacja nie miała oparcia w żadnej instytucji. 
Kiedyś będąc w Urzędzie Gminy w Nozdrz-
cu usłyszałam, że Koło można zarejestrować.  

Kobieta z pasją i charyzmą

Na terenie powiatu brzozowskiego powstanie 
Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich. Jej skład 
został wybrany na I Powiatowym Spotkaniu Kół Go-
spodyń Wiejskich, które odbyło się w Haczowie.

Inicjatorką przedsięwzięcia była Aleksandra 
Ekiert, Przewodnicząca KGW w Haczowie. – Jestem 
członkiem Regionalnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich 
w Krośnie z siedzibą w Jaśle. To właśnie tam zetknę-
łam się z powiatowymi radami. Koła tam zrzeszone 
działają wspólnie, razem organizują różnego typu 
przedsięwzięcia, spotykają się i przede wszystkim 
wzajemnie się poznają. W naszym powiecie również 
aktywnie działają Koła, ale tak naprawdę, to obok sie-
bie. Nie znamy się i nie wiemy, co które robi. Może 
warto by było się razem zrzeszyć, choćby po to, by się 
poznać i razem starać się o środki finansowe – tłuma-
czyła Aleksandra Ekiert.

Do inicjatywy, zgromadzone panie 
przekonywał również Roman Piłat, Prezes 
Regionalnych Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Krośnie z siedzibą w Jaśle oraz Irena So-
boń, przewodnicząca Regionalnej Rady Kół 
Gospodyń Wiejskich. – Wszyscy doskonale 
wiemy, że Koła aktywnie działają na wielu 
płaszczyznach  w gminie. To nie tylko kultu-
ra czy oświata, ale również edukacja, także 
ta zdrowotna. Panie, starają się też uchronić  
i przekazywać młodszemu pokoleniu trady-
cje, obrzędy oraz dorobek kulturalny regio-
nu. Czasy się zmieniają. Koła również muszą 

zacząć funkcjonować z duchem czasu. Mu-
simy zacząć sięgać po środki unijne. One 
są do wzięcia, więc trzeba z tego korzystać,  

a jak wiadomo grupa ma większą szansę przebicia 
– mówiła Irena Soboń.

Zgromadzone przedstawicielki KGW z naszego 
powiatu opowiedziały się za zrzeszeniem. I Powiato-
we Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich zaowocowało 
wyborem kilkunastu pań do Rady Powiatowej KGW. 
W najbliższym czasie wybrany zostanie jej zarząd oraz 
sporządzony plan działalności.

Spotkanie stało się również okazją do złożenia 
paniom życzeń z okazji Dnia Kobiet. Z dobrym słowem 
pospieszyli przedstawiciele organizacji rolniczych oraz 
lokalnych władz: Stanisław Jakiel - Wójt Gminy Ha-
czów oraz Stanisław Pilszak - Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzozowie.

Gminne Koła Gospodyń Wiejskich będą działać razem

Danuta Czaja z wnukiem Bartoszem

Irena Soboń - Przewodnicząca 
Regionalnej Rady Kół Gospodyń 

Wiejskich

Na spotkanie licznie przybyły przedstawicielki z KGW działających
 na terenie powiatu brzozowskiego

Elżbieta Boroń
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Kłaniam się nisko cieniom moich 
profesorów, którzy dawno już odeszli (…) 

Rozmowę z Panią Prof. Anną Zalot, najstarszą obecnie absolwentką brzozowskiego Gimnazjum - matura 1932, 
o Jej latach szkolnych i gimnazjalnych profesorach przeprowadziła  Mieczysława Trześniowska. (cz. II)

M. T:. Matematyki uczył Panią Prof. w Gim-
nazjum tylko prof. Korn?
Prof. A. Z.: Pan Korn uczył mnie matematyki 
w kl. VII i VIII, natomiast w klasach młodszych 
- prof. Izydor Hyczko, z pochodzenia Rusin. Za-
pamiętałam go jako człowieka starszego już wie-
kiem, spokojnego, opanowanego. Miło go też 
wspominam.

M. T:. Porozmawiajmy teraz, proszę, o na-
uczycielach przedmiotu najbliższego i Pani 
Profesor, i mnie, czyli o gimnazjalnych polo-
nistach.
Prof. A. Z.: Języka polskiego uczyło mnie  
w Gimnazjum dwoje nauczycieli tego przedmio-
tu, najpierw – przez rok prof. Jerzy Gorecki,  
a potem – aż do matury prof. Leontyna Dro-

gomirska i właśnie lekcje z tą nauczycielką 

najbardziej zapadły mi w pamięć. Prof. 
Gorecki wiedzę miał dużą, ale metody na-
uczania raczej mało skuteczne. Próbował 
też organizować zespół teatralny, ale dzieła 
nie dokończył. Nie wiem, co było przyczyną 
jego odejścia ze szkoły. Panią Drogomirską 
zapamiętałam jako osobę spokojną, taktow-
ną, raczej skromną. Nie lubiła siebie ekspo-
nować, nie przywiązywała też zbytniej wagi 
do zewnętrznego wyglądu, jak czyniły to  
w tym czasie inne młode nauczycielki. Do 
uczniów miała stosunek opiekuńczy, sta-
rała się wszystkich traktować równo, była 
prawdziwą szkolną mamą. Na lekcjach  
j. polskiego preferowała pracę z tekstem li-
terackim, wymagała poparcia swoich wywo-
dów, stwierdzeń  odpowiadającymi im ustę-
pami omawianego tekstu i muszę przyznać, 

Prof. Anna Zalot

Od 2004 roku działamy więc jako Stowarzyszenie Kobiet Wiej-
skich. Oprócz organizacji różnorodnych imprez, staramy się 
działać na co dzień. Uczestniczymy też w różnorodnych szko-
leniach na temat pozyskiwania środków 
unijnych. Najbardziej jednak mnie cieszy, 
że w naszym Stowarzeniu działają panie w 
wieku od 18 do 75 lat. To jest niesamowi-
te. Wydaje się, że kilku pokoleniom będzie 
się trudno dogadać. A jednak wszystkie 
czegoś się od siebie uczymy. Poznajemy 
się nawzajem, odkrywamy talenty i prze-
łamujemy stereotypowe bariery. My z ra-
cji wieku możemy nie raz służyć pomocną 
radą i doświadczeniem, a nasze młode 
dziewczymy to gejzery pomysłów i radości 
życia – opisywała Przewodnicząca.

SKW obecnie liczy sobie 21 osób. 
Osób, ponieważ jest też jeden pan – Sta-
nisław Ścibor. – To nasza „złota rączka” 
i  pomocna męska dłoń. Działa w Stowa-
rzyszeniu razem z żoną. To dzięki jego 
trudowi i ciężkiej pracy udało się odno-
wić pomieszczenia w budynku starej szko-
ły. Teraz funkcjonuje tam Klub Seniora  
i po sąsiedzku Rudawiecka Izba Pamięci 
– mówiła Danuta Czaja.

Tradycją stały się już wielopokoleniowe wigilie, organizo-
wane właśnie w Klubie Seniora. – Oprócz spożywania wigilijnych 
potraw, jest to okazja do wspólnego kolędowania, organizowania 
konkursów, wspominania i po prostu wspólnego przebywania ze 
sobą. Spotkania takie procentują później wzajemną życzliwością 
i pozytywnymi relacjami – dodaje pani Danuta.

Izba Pamięci okazała się wymarzonym miejscem dla rze-

czy i pamiątek do których wielu ludzi wraca z nostalgią. – Każ-
da z nich ma swoją historię. To dzieje wielu pokoleń. Chcemy 
ochronić to dziedzictwo, aby przyszłe pokolenia mogły również 

je podziwiać – stwierdziła Przewodniczą-
ca.

Zarówno Klub Seniora, jak i Ru-
dawiecka Izba Pamięci, to realizacja ma-
rzeń  pani Danuty. – Sama nic bym nie 
zdziałała. Wszystko to udaje mi się zrea-
lizować dzięki wsparciu bardzo wielu lu-
dzi. Przede wszystkim strażaków z naszej 
rodzimej OSP i pań ze Stowarzyszenia. 
Teraz myślimy o stworzeniu grupy obrzę-
dowej, która odtwarzałaby wspomnienia, 
opowiadania i obrzędy, które kiedyś funk-
cjonowały na wsi w czasie pracy żniwnej 
oraz przyśpiewki zarówno te weselne jak 
te towarzyszące innym okolicznościom. 
Część scenek mamy już opracowanych. 
Można je zobaczyć przy różnych oka-
zjach. Prezentują je nasze młode członki-
nie pod wspólym tytułem „Z życia wzię-
te” – opowiadała Danuta Czaja.

W swoje przedsięwzięcia zaanga-
żowała wiele osób. Umiem zarazić włas-
ną pasją i pomysłami. Jednak nic na siłę. 

Każdy z nas ma własne przekonania i racje. Nieraz trzeba wy-
pośrodkować własne zamierzenia z wizją innych osób. Jednak 
muszę przyznać, że praca społeczna sprawia mi wiele radości 
i satysfakcji. Dlatego zachęcam wszystkich do włączania się 
w prace społeczne. Przynoszą one wiele radości i satysfakcji. 
Wiem co mówię, w końcu mam na tym polu nie małe doświad-
czenie – dodała z uśmiechem Danuta Czaja.

W Rudawieckiej Izbie Pamięci swe miejsce znalazło  
wiele wiekowych i pięknych przedmiotów

Elżbieta Boroń
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Mieczysława Trześniowska

że ten sposób analizowania lektur bardzo 
mi odpowiadał, przejęłam go niejako  
w spadku po swojej gimnazjalnej polo-
nistce i stosowałam w swojej późniejszej 
pracy pedagogicznej. Analizując utwory, 
Pani Drogomirska zwracała szczególną 
uwagę na sylwetki kobiece, podkreślała 
zwłaszcza przeżycia wewnętrzne bohate-
rek literackich, to lubiła najbardziej. Ten 
wątek dominował też w pytaniach na egza-
minie maturalnym. Pamiętam, że pierwsze 
„moje’’ pytanie na egzaminie dotyczyło 
Antygony Sofoklesa – odpowiedź musiała 
być poparta licznymi cytatami; przy oka-
zji musiałam wykazać się wiadomościami 
o dramacie i teatrze antycznym. Drugie pytanie wymagało dokonania 
charakterystyki postaci niewieścich z Chłopów Reymonta, ze szczegól-
nym uwzględnieniem przeżyć Jagny. Odpowiadając na trzecie pytanie, 
musiałam przeanalizować wiersz Lalka Wł. Syrokomli  - wcześniej tego 
wiersza nie znałam. Pani Drogomirska stworzyła szkolny teatr, w któ-
rym dominowały tzw. „obrazki sceniczne’’- były to  inscenizacje wybra-
nych scen z utworów; pamiętam np. inscenizację Snu Aliny z Balladyny  
J. Słowackiego. Jako nauczycielka j. polskiego później starałam się 
również opracowywać takie obrazki, począwszy od Antygony, poprzez 
Balladynę - po Niemców L. Kruczkowskiego. Kalejdoskop teatralny, 
który robiłam z uczniami także w Liceum, był również pewnego rodza-
ju naśladownictwem P. Drogomirskiej, 
co świadczy najlepiej i o atrakcyjności, 
i  o skuteczności  jej metod nauczania.
W czasie, gdy ja byłam uczennicą Gim-
nazjum, j. polskiego uczyli jeszcze: prof. 
Elżbieta Walczak i prof. Tadeusz Woy-
toń, który też był popularny wśród swo-
ich uczniów. Ja go zapamiętałam  jako 
eleganta, przywiązującego dużą wagę 
do starannego wyglądu.

M. T.: A jak zapamiętała Pani Profe-
sor nauczycieli innych przedmiotów?
Prof. A. Z.:  Przyrody uczył mnie prof. 
Łukasz Kernyczny, który na lekcjach 
głównie dyktował. Mało było w ogóle 
w tamtych czasach doświadczeń w cza-
sie lekcji, na których były one wskaza-
ne, ale trzeba też stwierdzić, że pomocy 
naukowych w szkole było mało. Z bio-
logii zapamiętałam przede wszystkim 
przenoszenie ludzkiego kościotrupa  
z budynku przy ulicy Mickiewicza do 
ratusza, gdzie się również uczyliśmy przed oddaniem do użytku nowego 
budynku szkoły. Pamiętam, że w dni targowe ludzie patrzyli ze zgrozą 
i pewnie z przerażeniem na to, co niesiemy (bez opakowania), było to 
najpewniej odbierane jako nieposzanowanie ludzkiej godności. Pamię-
tam też, że męczyły nas pytania profesora dotyczące poszczególnych 
kręgów, nie  radziliśmy sobie z tym. Historii uczył mnie prof. Dymitr 
Szumej, który ”wyrywał’’  do odpowiedzi z notesu i do notesu zapisy-
wał oceny, nie podając ich uczniom. Pamiętam, że z wyglądu był raczej 
szczupłym, niewysokim mężczyzną. Miło wspominam ks. Stanisława 
Matykę, twórcę męskiej Sodalicji Mariańskiej w szkole. To  był dobry 
człowiek. Pamiętam, że sprawdzał obecność nie tylko na lekcjach religii, 
ale także na Mszy św. w kościele. Dla młodzieży szkolnej była przezna-
czona niedzielna Msza św. o godzinie dziewiątej. Uczniowie wchodzili 
do kościoła parami, najpierw szkoła podstawowa, a następnie gimna-
zjaliści, którzy zajmowali środkową część nawy głównej, przed nimi  
w przodzie - uczniowie szkoły podstawowej. Trzeba tu dodać, że wówczas 

wszystkie najważniejsze uroczystości szkolne, zwłasz-
cza obchody świąt państwowych rozpoczynała Msza 
św., na której obecność uczniów była obowiązkowa. 
Ks. Matyka bardzo przyczynił się do zbudowania bur-
sy, chciał pomóc uczniom spoza Brzozowa, którzy byli 
zmuszeni wynajmować stancje. Leżało mu to na sercu  
i zrobił wiele, żeby to dzieło zostało zrealizowane. Jesz-
cze za jego pobytu w Brzozowie był gromadzony ma-
teriał na budowę. (Bursa została zbudowana i oddana 
do użytku w roku 1936 a jej pierwszym kierownikiem 
został ks. Marian Koper - następca ks. Matyki, który 
został przeniesiony w 1933 r. do Krosna). To byli ci na-
uczyciele  z brzozowskiego Gimnazjum, którzy najwy-
raźniej zapisali się w mojej pamięci. 

M.T.:  Co,  według  Pani Profesor,  należałoby szcze-
gólnie podkreślić, gdy się wspomina czasy Gimna-
zjum?
Prof. A. Z.: Szkoła miała wyrazisty program wycho-
wawczy. Wymagania profesorów mobilizowały do na-
uki, uczyły dyscypliny, poszanowania starszych, tole-
rancji dla przedstawicieli innych narodowości i innych 
wyznań, byli  bowiem wśród nas, Ukraińcy, byli  Żydzi, 
podobnie było z nauczycielami. W obecności mojego 
wychowawcy - prof. Korna, z pochodzenia Żyda, na 
pierwszej lekcji odmawialiśmy obowiązkową modlitwę 

do Ducha św. Prof. Korn uczestniczył 
także, stojąc pod chórem, w kościelnych 
nabożeństwach, w których brała udział 
młodzież szkolna, z kolei wydelegowani 
przez szkołę nauczyciele - Polacy brali 
udział w obchodach świąt żydowskich 
w bożnicy. Pamiętam, że uczestniczył 
w nich np. prof. Leń. Prof. Korn pro-
wadził też dla uczniów pochodzenia ży-
dowskiego naukę języka hebrajskiego, 
a także uczył ich religii. Gimnazjum tej 
działalności nie utrudniało. Szkoła wy-
chowywała przede wszystkim w duchu 
patriotycznym, kształtowała charaktery, 
dawała solidne podstawy wiedzy i poma-
gała ustawić właściwą hierarchię warto-
ści, które były drogowskazem na całe ży-
cie. Bardzo pozytywną rolę w tym zakresie 
odegrały liczne, działające aktywnie  
w Gimnazjum organizacje młodzieżowe, 
szczególnie harcerstwo. Życzę „mojej’’ 
Szkole, w 100-lecie jej istnienia, aby 
nadal odgrywała wiodącą rolę w środo-

wisku, ażeby, tak jak kiedyś, wszechstronnie przygoto-
wywała młodzież do dalszego życia, ażeby odważnie 
podejmowała wyzwania, jakie niosą nowe czasy. 

M. T.: Bardzo dziękuję za rozmowę. Wspomnienia 
Pani Profesor w sposób niezwykły przybliżają ten 
okres w 100-letniej historii naszej szkoły, który jest 
bliski nie tylko jej Absolwentom z tamtego czasu, 
fascynuje także obecnych jej Wychowanków.  To 
w okresie międzywojennym mury brzozowskiego 
Gimnazjum opuszczało wielu późniejszych lumina-
rzy nauki, którzy stanowią prawdziwą chlubę szko-
ły, a podstawy swojej wiedzy zawdzięczają m.in. 
przedwojennym gimnazjalnym profesorom. Jeszcze 
raz dziękuję za podzielenie się ze mną tymi wspo-
mnieniami.

Prof. Leontyna Drogomirska

Dyrektor D. Kamińska honoruje Prof. A. Zalot 
Złotym Dyplomem Matury podczas uroczystości 

jubileuszowych 100-lecia szkoły
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Halina Kościńska

Tradycje, zwyczaje, obrzędy
Symbolika tradycyjnych zwycza-

jów wielkanocnych związana jest z odra-
dzającym się na wiosnę życiem. Najwięk-
sze znaczenie mają: woda, palmy i jajka. 
Dawniej wierzono, że palmy chronią od 
zła, chorób, burz, piorunów oraz zapew-
niają urodzaj.

Symbolem życia bardzo charak-
terystycznym zwłaszcza dla Wielkano-
cy są jajka. Podstawową cechą różniąca 
jajka wielkanocne jest sposób zdobienia.  
I tak: nalepianki (nakleja się na skorupkę 
różnobarwne wycinanki z papieru), wy-

klejanki (powstają przez naklejenie na 
skorupkę skręconych ślimaczków z sito-
wia), kraszanki (jajka zabarwione na je-
den kolor, gładkie bez wzorów) i pisanki 
(jajka ozdobione woskowymi wzorkami 
i zanurzone w barwniku). Warto w tym 
miejscu nadmienić, że kraszanki powsta-
wały przez gotowanie jajek w wywarach 

 Wielkanocne pisanki, kraszanki i śmigurty

ze składników naturalnych. Używano 
roślin, które pozwalały na uzyskanie 
różnych kolorów: żółty i brązowy (łupi-
ny cebuli), czarny (kora dębu, olchy lub 
łupiny orzecha włoskiego), żółtozłocisty 
(kora młodej jabłoni lub kwiat nagietka), 
fioletowy (płatki kwiatu ciemnej malwy), 
zielony (pędy młodego żyta), różowy (sok  
z buraka).

Najstarsze pisanki ozdabiano rysun-
kami słońca, księżyca, gwiazd, deszczu  
i jodłowych gałązek. Stosowane obecnie 
motywy zdobnicze baranki z chorągiew-
ką, zajączki, kurczątka, ptaszki, dzwon-
ki, kwiaty, łabędzie i figura zmartwych-
wstałego Chrystusa pojawiły się dopiero  
w XX wieku.

Artyści ludowi z powiatu brzo-
zowskiego wykonujący pisanki wybie-
rają jajka o białej skorupce, barwią je na 
różne kolory, a następnie nożykiem wy-
drapują różne misterne wzory pełne linii 
falistych, listeczków, drobnych kwiatusz-
ków, gwiazdeczek, kropeczek, ukośnych 
kreseczek, krateczek itd. „Tu kreseczka, 

tam kropeczka i wychodzi pisaneczka”. 
Jajka jako symbole życia miały 

zastosowanie w rozmaitych praktykach. 
Podczas święcenia pól zakopywano je  
w zagonach, aby ziemia rodziła. Wy-
dmuszki wieszano w sadzie na drzewach, 
by dobrze owocowały, żółtko dodawano 
do ziarna siewnego, aby wyrosło piękne 

zboże. Pisankami dziewczęta obdarowy-
wały chłopców w rewanżu za oblanie wodą  
w tzw. „lany poniedziałek”. Niekiedy ob-
lanie panny przez kawalera było równo-
znaczne z oświadczynami.

Zwyczaj malowania pisanek na-
rodził się w Persji. W przypadku ziem 
polskich najstarsze pisanki pochodzą  
z końca X wieku. Odnaleziono je podczas 
wykopalisk na opolskiej wyspie Ostró-
wek, gdzie odkryto pozostałości grodu 
słowiańskiego. W procesie chrystianiza-
cji pisankę włączono do symboliki wiel-
kanocnej.

Spośród trzech symboli życia naj-
większe znaczenie, niemal magiczną moc, 
miała woda, a zwłaszcza oblewanie się 

nią w poniedziałek wielkanocny. Woda 
symbolizowała nie tylko życie, ale także 
płodność i oczyszczenie. Oczyszczającą 
moc miały np. kąpiele w strumieniach 
lub potokach po północy w Wielki Pią-
tek. Musiały być wykonane przed świtem  
i w całkowitym odosobnieniu – wówczas 
były skuteczne. Dziewczęta chcąc mieć 
ładną i zdrowa cerę pocierały twarz ka-
mieniami z potoku.

W niektórych okolicach naszego 
kraju atmosfera poniedziałku przypomi-
nała zapusty. Po wsiach chodzili przebie-
rańcy zwani śmigurtami. Czasem można 
było spotkać babę ze słomianym dzie-
ckiem i dziadem. Przebierańcy obcho-
dzili wszystkie domy we wsi i składali 
życzenia świąteczne, które przypominały 
noworoczne oracje, np. „Przyszedłem tu 
po dyngusie, leży placek na obrusie, tata 
kraje, mama daje, proszę o malowane 
jaje”, lub „Przyszliśmy po dyngusie, za-
śpiewamy o Jezusie…”. Za te życzenia 
otrzymywali smakołyki, a także oblewa-
no ich wodą.

Większość starych zwyczajów, dziś 
już zapomnianych i niezrozumiałych mia-
ła na celu zapewnienie zdrowia i obfitości 
pożywienia, którego nieraz w nadchodzą-
cym po Wielkanocy przednówku brako-
wało.

Michaś ma już roczek, ale jego rozwój psychoruchowy jest bardzo opóźniony. 
Padaczka lekooporna, na którą cierpi od urodzenia, uniemożliwia jego prawidłowy 
rozwój. Nasz syn nie siedzi samodzielnie, nie widzi. Michałek wymaga stałej opieki 
i codziennej rehabilitacji. 

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli i wielkiego serca o pomoc 
finansową, liczy się każda złotówka. Pieniądze przez Państwa ofiarowane w całości 
przeznaczymy na leczenie i rehabilitację naszego synka Michasia.

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na poniższy numer rachunku bankowego: 
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, 
Bank Pekao S.A. I/Warszawa, KONTO: 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362 z 
dopiskiem: darowizna na leczenie i rehabilitację Michała Boroń.

Pomóc można również przekazując 1% podatku na adres:
1) Nazawa OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
2) KRS: 0000037904
3) w rubryce „Informacje uzupełniające - cel 1%” 
    (poz. 128) - wpisujemy Michał Boroń (9090).

Każda kwota przekazanego 1% pomoże nam kontynuować niezbędną reha-
bilitację. Z serca dziękujemy w imieniu naszego chorego 

synka, rodzice Barbara i Daniel Boroń

Pomóżmy Michałkowi!
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Ciągle jeszcze nie wynaleziono skutecznego lekarstwa ani 
szczepionki przeciwko Nabytemu Zespołowi Zaniku Odporności 
(AIDS). Poprzez prawidłowe żywienie można znacznie poprawic 
jakość życia osób zakażonych i cierpiących na te chorobę. U osób 
zarażonych wirusem HIV nie zawsze dochodzi do ujawnienia się 
objawów chorobowych. Najważniejszym celem ochrony przed 
wszelkimi chorobami w tym AIDS jest właściwe odżywianie.

AIDS jest chorobą, w czasie której załamuje się system od-
pornościowy, co prowadzi do zwiększonej podatności organizmu 
na różne zakażenia. Pierwsze oznaki choroby to ogólne osłabie-
nie, brak apetytu i szybki spadek masy ciała. Często wystepuje po-
większenie się węzłów chłonnych szyjnych, pachowych, pachwi-
nowych, opryszczka, pleśniawki i inne choroby skóry, podatność 
na zapalenie płuc oraz nowotwory. Może rozwijać się listerioza 
wywołana przez bakterie Listeria monocytogenes. Bakterie te roz-
mnażaja się nawet w produktach przechowywanych w lodówce np. 
pasztetach czy serach.

Bardzo częstym źródłem zakażeń bakteryjnych są skorupia-
ki. Należy unikać tych pokarmów, które osłabiaja system odpor-
nościowy. Niedobór witamin i składników mineralnych wpływa na 
znaczne osłabienie układu odpornościowego. Należy uwzględniać 
w diecie odpowiednią ilość składników odżywczych w tym białek, 
węglowodanów złożonych, tłuszczów, składników mineralnych, 
witamin zarówno rozpuszczalych w wodzie jak i tłuszczach. Nale-
żałoby jeść mniejsze porcje 6 razy dziennie, pić wysokokaloryczne 
napoje pół godziny przed posiłkiem, między posiłkami jeść pestki 
z dyni i orzechy, unikać tłustych, pikantnych potraw, kwaśnych na-
pojów, alkoholu, nie palić papierosów.

W organizmie zarażonym tworzy się dużo niekorzystnych 
wolnych rodników dlatego należy spożywać pokarmy, które wy-
miataja wolne rodniki. Należą do nich m.in. zielone warzywa  
i owoce, orzechy, toczone na zimno oleje. Bardzo dużą rolę w od-

powiedniej sprawności układu odpornościowego odgrywają 
cynk, magnez i selen. Cynk odgrywa rolę w prawidłowym 
funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego i gruczo-
łów płciowych, w procesach regeneracyjnych, np. w procesie 
gojenia się ran, jest składnikiem wielu enzymów, np. anhy-
drazy węglanowej, dehydrogenazy. W organizmie występu-
je około 2 gramy cynku. Jest on rozmieszczony w tkankach 
całego organizmu zwłaszcza w plemnikach, gruczole kroko-
wym, najądrzach, skórze, kościach. W przypadku jego nie-
doboru słabo funkcjonuje układ odpornościowy, występują 
zmiany na skórze, słabo goją się rany. Dobowe zapotrzebowa-
nie na cynk w zdrowym organizmie wynosi 20 miligramów,  
a w chorym organizmie więcej.

U chorych na cukrzycę podawane są preparaty insuliny 
z cynkiem. Dobrym źródłem cynku są otręby, zarodki i kiełki 
zbórz, grzyby, śledzie. Naturalne źródła magnezu to zielona 
sałata, kapusta, szpinak, por, cebula, czosnek, ziarno pszenicy 
i jęczmienia, orzechy, nasiona soi (nie modyfokowanej gene-
tycznie), ryby, mleko, kakao, groch, fasola, chleb z pełnego 
przemiału.

Selen występuje w wodach mineralnych (Busko, Swo-
szowice), w pełnych ziarnach kukurydzy, soi, jęczmienia, ry-
bach morskich, mleku, jajach, ziemniakach. Wielki uczony 
Hipokrates często mawiał „Niech żywność będzie waszym 
lekarstwem”.

Jak nie dopuścić do zakażenia AIDS?

 Specjalistyczny Gabinet Lekarski
Lek. Irena Kędzierska

Specjalista alergolog, Specjalista chorób płuc, Pediatra
Tel. 606 966 241

Lek.alergolog Irena Kędzierska
Mgr inż. Waldemar Kędzierski

Już po raz ósmy Brzozów gościł zawodników  
z ośrodków kształcenia specjalnego w ramach Wojewódz-
kiego Turnieju Tenisa Stołowego, który odbył się 20 marca 
br. Organizatorem i patronem imprezy był Starosta Brzo-

zowski Zygmunt Błaż oraz Dyrektor Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie Barbara Kozak. 
Koordynatorem i osobą dbającą o sprawny przebieg imprezy 
był Tomasz Krowiak – nauczyciel wychowania fizycznego  

z SOSW w Brzozowie oraz inni pracownicy ośrodka zaangażowa-
ni w jej przygotowanie i przebieg. Dzięki uprzejmości Dyrektor  
I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie Doroty Kamińskiej 
rozgrywki odbyły się w udostępnionej sali gimnastycznej. 

W tym roku w poszczególnych kategoriach rywalizowali ze 
sobą zawodnicy reprezentujący osiem ośrodków: ZSS w Mielcu, 
SOSW w Mielcu, SOSW w Krośnie, SOSW w Sanoku, ZSS w Rze-
szowie, SOSW we Frysztaku, SOSW w Ropczycach oraz reprezen-
tacja gospodarzy, czyli SOSW w Brzozowie.

Turniej przebiegał w dobrej sportowej atmosferze. Wszyscy 
zawodnicy, którzy przystąpili do rozgrywek reprezentowali wyso-
ki poziom przygotowania oraz zaangażowanie i sportową ambicję. 
Wiele pojedynków było zaciętych i wyrównanych, rozstrzygniętych 
minimalną przewagą jednego z pingpongistów. Wielu z zawodni-
ków gościliśmy w Brzozowie już w poprzednich edycjach turnieju. 
Bardzo pochlebnie wypowiadali się oni o organizacji  rozgrywek 
przyznając, że przyjeżdżają tu chętnie. Nasz turniej wpisał się już 
na stałe w kalendarz imprez sportowych, w których uczestniczą. 
Jest to dla nich okazja do sprawdzenia swoich umiejętności, do 
przeżycia dreszczyku sportowej rywalizacji, a także do integracji  
z rówieśnikami z innych ośrodków.

Zdecydowanym tryumfatorem tegorocznego turnieju oka-
zała się reprezentacja Zespołu Szkół Specjalnych z Mielca, która 
zdobyła w sumie aż pięć medali w poszczególnych kategoriach,  
w tym dwa za pierwsze miejsca.

VIII Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego

Wręczenie nagród
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Sportu czas
Jedni wspominali rok ubiegły, 

inni długą, bogatą sportową karierę. 
Organizatorzy: Starosta Brzozowski 
– Zygmunt Błaż i Powiatowe Zrze-
szenie LZS, jak na jubileusz przy-
stało, podsumowali dotychczasowe 
dziewięć edycji plebiscytu, trenerzy 
oraz rodzice laureatów dyskutowali 
o możliwości rozwoju karier swoich 
podopiecznych i pociech. W piąt-
kowy wieczór, 19 marca, kilkudzie-
sięciu uczestników finałowej gali 
połączył jeden temat – sport. Nie li-
czyły się bieżące sprawy, konieczne 
do rozwiązania problemy. Wszyscy 
oddali się wielkiej pasji, w którą an-
gażują się bez reszty i poświęcają jej 
– często bezinteresownie - swój cenny czas. Ciesząc się raz 
z wygranych, smucąc znowuż po porażkach. Martwiąc się o 
klubowe budżety, odczuwając z kolei satysfakcję dzięki zdo-
bytym środkom na bieżące wydatki w sekcjach. Przeżywa-
jąc huśtawkę nastrojów, ale nie wyobrażając sobie życia bez 
sportowej rywalizacji. 

Powiat piłką stoi
Część z nich została za swój wysiłek nagrodzona. Nie 

finansowymi gratyfikacjami, czy atrakcyjnymi kontraktami. 
A kibicowskimi głosami oddanymi za pośrednictwem redak-
cji Tygodnika Regionalnego „Nowe Podkarpacie”, patrona 
medialnego jubileuszowego plebiscytu. Głosowanie potwier-
dziło, że zaangażowanych fanów najwięcej ma piłka nożna. 
Odzwierciedleniem był skład pierwszej dziesiątki laurea-
tów na najpopularniejszych sportowców powiatu. Aż sześć 
miejsc, w tym dwa pierwsze zajęli futboliści Cisów Jabłonica 
Polska. Trzeci był przedstawiciel innej, cieszącej się dużym 
zainteresowaniem dyscypliny, skoków narciarskich. Słowem 
popularność dyscyplin w powiecie brzozowskim ma bezpo-
średnie przełożenie na preferencje kibicowskie w całej Polsce.  
– To dla mnie duże zaskoczenie. Co prawda dobrze mi się 

grało cały ubiegły rok, ale nie spodziewałem się aż takiego wy-
różnienia. Dziękuję kibicom i postaramy się wraz z całą drużyną 
odwdzięczyć za oddane na nas głosy. Najlepiej byłoby awansem 

do klasy A. Szanse na to są, ponieważ mamy 3 punkty straty 
do lokaty premiowanej grą w wyższej klasie rozgrywkowej 
– powiedział Andrzej Śliwa, obrońca Cisów Jabłonica Pol-
ska, najpopularniejszy sportowiec powiatu brzozowskiego 
w 2009 roku. 

Wskoczył na podium
Gabriel Majcher, skoczek narciarski, wygrywał kon-

kursy o dużej randze choćby w ostatnich miesiącach: we 
wrześniu, w Zagórzu na igielicie był drugi w Letnim Pu-
charze Bieszczadów w kategorii junior C (rocznik 1995-
1996) na skoczni 40-metrowej, a później, pod koniec 2009 
roku, został międzynarodowym mistrzem Niemiec zarów-
no w skokach narciarskich, jak i kombinacji norweskiej (tę 
dyscyplinę również uprawia), pokonując rywali z Niemiec, 
Czech, Szwajcarii, Austrii i Polski. Gabryś Majcher dawał 
sobie też radę z całą plejadą skoczków trenujących w wio-
dących klubach w skokach, czyli: w SMS Zakopane, SMS 

Szczyrk, czy Wisła. To przyniosło mu na tyle dużą popularność, 
że został trzecim, najpopularniejszym sportowcem powiatu brzo-

Tekst&foto: Paweł Czekański

Wszyscy finaliści rywalizacji otrzymali medale i pucha-
ry za poszczególne miejsca oraz nagrody rzeczowe ufundo-
wane przez Starostę Brzozowskiego Zygmunta Błaża, którego 
podczas turnieju reprezentowała Sekretarz Powiatu Brzozow-
skiego Ewa Tabisz.
Wyniki w poszczególnych kategoriach:
Dziewczęta młodsze: 1. Edyta Maziarz (ZSS Mielec), 2. Ka-
tarzyna Harsze (ZSS Mielec), 3. Beata Golonka (SOSW Brzo-
zów) 
Dziewczęta starsze: 1. Angelika Ciuła (ZSS Mielec),  
2. Monika Maciąg (SOSW Frysztak), 3. Natalia Woźniak (ZSS 
Rzeszów)
Chłopcy młodsi: 1. Dawid Tabaka (SOSW Frysztak),  
2. Patryk Chmiel (SOSW Krosno), 3. Piotr Wiater (SOSW 
Ropczyce)
Chłopcy starsi: 1. Robert Kurcab (SOSW Krosno),  
2. Tomasz Gondek (ZSS Mielec), 3. Damian Lączak (ZSS 
Mielec). Zwycięzcy turnieju

X Jubileuszowy Plebiscyt rozstrzygnięty
X Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca 

Powiatu Brzozowskiego 2009

Bronisław Przyczynek - Przewodniczący 
Powiatowego Zrzeszenia LZS  

w Brzozowie

Aleksandra Ryba odbiera statuetkę i gratulacje  
od Tadeusza Więcka - Prezesa Zarządu „Nowego Podkarpacia”
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zowskiego w 2009 roku. – Trenuję obecnie w Zakopanem, 
na 90-metrowej skoczni. Dojeżdżam raz w tygodniu i tam 
staram się rozwijać swoje umiejętności – podkreślił Maj-
cher. 

Najlepsi
Kapituła plebiscytu wybrała natomiast trzech naj-

lepszych sportowców powiatu w minionym roku. W tej 
grupie znaleźli się sportowcy, którzy odnosili sukcesy 
na arenie ogólnopolskiej i w rywalizacji międzynaro-
dowej. Zwyciężyła Aleksandra Ryba, łuczniczka Gór-
nika Grabownica, reprezentantka Polski juniorek. – Po 
raz pierwszy miałam kontakt z łucznictwem w czwartej 
klasie szkoły podstawowej. Traktowałam to wtedy jako 
zabawę, a z czasem łucznictwo stało się pasją, przyno-
szącą sukcesy. Teraz skupiam się na zbliżającej się ma-
turze w I LO w Brzozowie. Po egzaminach znowu planu-
ję zintensyfikować treningi – stwierdziła zawodniczka. 
Aleksandra Ryba uczestniczyła w mistrzostwach świata  
w Meksyku oraz zakwalifikowała się na mistrzostwa świata  
w Turcji, na Puchar Europy w Gruzji i Halowe MŚ w Rzeszowie. 
Paweł Michalski i Łukasz Sieńczak (Brzozowski Klub Sportowy 
Ju-Jitsu), to mistrzowie Polski, zdobywcy Pucharu Polski oraz re-
prezentujący nasz kraj na mistrzostwach Europy w Czarnogórze. 
– Ju-Jitsu łączy elementy karate i judo oraz w mniejszym stop-
niu boksu – opisał swoją dyscyplinę Łukasz Sieńczak. Trzecim 
wśród najlepszych był Dariusz Sycz, szachista Brzozovii MO-
SiR. – Szachy to dyscyplina taktyczna. Należy przewidzieć ruch 
przeciwnika i wymyśleć swój. Gram od 10 lat. Szachy pomagają  
w koncentracji, nauce – przede wszystkim - przedmiotów ścisłych 
– stwierdza Dariusz Sycz. Zawodnik jest uczniem drugiej klasy 
LO w Dynowie.

Odkrycie
Joanna i Wioletta Szczurek z Jasionowa od lat plasują się 

w krajowej czołówce w strzelaniu z karabinu pneumatycznego. 
Do szkół średnich chodzą w Częstochowie i Wrocławiu. W tych 
miastach również trenują strzelectwo. Asia w AZS-ie Częstocho-
wa, kwalifikując  się ponadto do kadry województwa śląskiego,  
a Wiola w ośrodku sportowym dla reprezentantów Polski we 
Wrocławiu, reprezentując nasz kraj w kategorii juniorek. W ple-
biscycie uznane zostały za odkrycie roku 2009. W 2007 roku 
młodsza z sióstr, Wiola (17 lat), zanotowała znakomity występ 
podczas Olimpiady Młodzieży. Jej umiejętności nie uszły uwadze 
trenerów kadry narodowej, którzy postanowili powołać ówczes-
ną uczennicę drugiej klasy Gimnazjum w Trześniowie, do repre-
zentacji Polski juniorek. Obecnie występy w kadrze Polski łączy  
z nauką w pierwszej klasie Liceum Ogólnokształcącego we 
Wrocławiu. Jeśli chodzi o przynależność klubową to reprezentu-
je, podobnie jak siostra Asia, AZS Częstochowa. Starsza z sióstr, 
Joanna (19 lat), która w tym roku zdaje maturę w Liceum Ogólno-
kształcącym w Częstochowie i planuje studia w Katowicach, do 
największych sukcesów w ostatnim czasie może zaliczyć zwycię-
stwo w trzech kategoriach podczas memoriału Wojciecha Rusz-
kowskiego. 

Trenerskie legendy
Na miano zasłużonych trenerów powiatu brzozowskiego  

w pełni zasłużyli Józef Tomkiewicz (łucznictwo) i Henryk Fre-
dyk (piłka nożna). Przełom w nauczycielsko-trenerskiej karierze 
Tomkiewicza nastąpił w dniu, kiedy rozpoczął zajęcia z łuczni-
ctwa w szkole w Humniskach. Uczniowie z Humnisk zdomino-
wali różnego szczebla zawody w łucznictwie, stając się jedną  
z głównych sił w tej dyscyplinie sportu w ówczesnym wojewódz-
twie rzeszowskim. W 1960 roku postanowił utworzyć sekcję łucz-
niczą w Górniku Grabownica. Górnik momentalnie zaistniał na 
łuczniczej mapie regionu. 

Wyniki: Najpopularniejszy sportowiec 2009 roku (gło-
sowanie Czytelników Tygodnika Regionalnego „Nowe 
Podkarpacie”) - 1. Andrzej Śliwa (Cisy Jabłonica Polska, 
piłka nożna) – 5495 głosów, 2. Kamil Czubski (Cisy, pił-
ka nożna) – 4002, 3. Gabriel Majcher (Zakucie Zagórz, 
skoki narciarskie) – 2724, 4. Michał Winiarski (Błękitni 
Jasienica Rosielna, piłka nożna) – 1599, 5. Adrian Szałaj-
ko (Brzozowski Klub Kyokushin Karate) – 1420, 6. Kon-
rad Federczak (LKS Turze Pole, tenis stołowy) – 1222,  
7. Mieczysław Hus (Sokół Domaradz, piłka nożna) - 1124, 
8. Henryk Olejarczyk (Resovia, lekkoatletyka) - 1002,  
9. Marcin Smoleń (JKS Jasionów, piłka nożna) - 973,  
10. Sebastian Podulka (LKS Górki, piłka nożna) - 889.

Najlepszy sportowiec 2009 roku (nagrody przyznawane 
przez kapitułę X Plebiscytu na Najpopularniejszych Spor-
towców Powiatu Brzozowskiego) – 1. Aleksandra Ryba 
(Górnik Grabownica, łucznictwo), 2. Paweł Michalski  
i Łukasz Sieńczak (Brzozowski Klub Sportowy Ju-Jitsu), 
3. Dariusz Sycz (Brzozozvia MOSiR, szachy); Odkrycie 
roku 2009 - Joanna Szczurek, Wioletta Szczurek (strzele-
ctwo); Talent roku 2009 - Tomasz Jaskółka (szachy); Tre-
ner 2009 - Wojciech Świstak (karate kyokushin), Edward 
Szewczyk (wyróżnienie); Nauczyciel sportu, wychowaw-
ca - Maciej Bednarczyk (piłka nożna); Zasłużony trener 
- Józef Tomkiewicz (łucznictwo), Henryk Fredyk (piłka 
nożna). Gościem honorowym była Marta Niewczas, mi-
strzyni świata, Europy i Polski w karate tradycyjnym.

Nominowani do X Plebiscytu

Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż wręcza nagrodę Wojciechowi Świstakowi



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

SPORT

Wyniki: Starostwo Powiatowe w Brzozowie 
– Urząd Miejski w Brzozowie 4-1, Urząd Gminy w Ja-
sienicy Rosielnej – Parnas Stara Wieś 4-3, Parnas – UM 
Brzozów 5-7, Starostwo – UG Jasienica 9-1, UM Brzo-
zów – UG Jasienica 2-1, Parnas – Starostwo 6-6.

Starostwo Powiatowe w Brzozowie zwyciężyło w Halowym Tur-
nieju Piłki Nożnej „Samorządowiec”, zorganizowanym 6 marca przez 
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Brzozowie. O tytuł 
najlepszego piłkarskiego „Samorządowca” rywalizowało cztery dru-
żyny: Urząd Miejski w Brzozowie, Parnas Stara Wieś, Urząd Gminy  
w Jasienicy Rosielnej i Starostwo w Brzozowie. Mecze rozgrywano  
w sali brzozowskiego ogólniaka. 

Kluczowe znaczenie w walce o najwyższą lokatę miał pojedynek 
Starostwa z Urzędem Miejskim. Obydwie ekipy rozstrzygały również  
o pierwszym miejscu kilka miesięcy wcześniej w turnieju o Puchar Sta-
rosty. Wówczas lepsi okazali się urzędnicy miejscy, wygrywając z „po-
wiatowymi” 6-2. Dla Starostwa pojawiła się zatem szansa na rewanż, ale 
pierwsza połowa nie wskazywała, że drużyna z powiatu ją wykorzysta, 
wszak Urząd Miejski prowadził 1-0. Przełom nastąpił po przerwie. Sta-
rostwo zaczęło dominować, a efektem przewagi były zdobywane kolej-
no gole. Bramkowym łupem podzielili się: Paweł Pleśniar 2 oraz Tomasz 
Dziwik i Marek Szerszeń po 1. Ten ostatni błyszczał też skutecznością 
w dwóch pozostałych spotkaniach, zapracowując na miano najlepszego 
strzelca turnieju z 9 golami na koncie. Starostwo prezentowało się rów-
nie solidnie w defensywie, a ponadto miało duże oparcie w swoim bram-
karzu. Tadeusz Iwanowski – najstarszy w zespole – ratował Starostwo od 

strat czasem w beznadziejnych wręcz sytuacjach. Nic 
przeto dziwnego, że uznano go najlepszym bramkarzem 
turnieju.

Jedynym zespołem, który kilkakrotnie był w sta-
nie pokonać Iwanowskiego był Parnas Stara Wieś. Dru-
żyna ta stawiła też czoła dwóm pozostałym rywalom: 
Urzędowi Miejskiemu w Brzozowie oraz Urzędowi 
Gminy Jasienica Rosielna, lecz nie miała w sobotę swo-
jego dnia, przegrywając minimalnie obydwa pojedynki. 
Urząd Miejski zrehabilitował się za porażkę ze Staro-
stwem i dzięki dwóm wygranym zajął ostatecznie drugą 
lokatę, zaś Urząd Gminy w Jasienicy wyprzedził Starą 
Wieś, kończąc zawody na trzecim miejscu.

Puchary, dyplomy i statuetki wręczali: Jan Winiar-
ski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy 
Rosielnej, Bronisław Przyczynek – Przewodniczący 
Zrzeszenia LZS, Stanisław Chrobak – Wiceprzewod-
niczący Powiatowego Zrzeszenia LZS. Sędziowali  
J. Baran i M. Irzyk. 

Starostwo najlepsze

1. Starostwo Brzozów 3 7 19:8
2. UM Brzozów  3 6 10:10
3. UG Jasienica Rosielna 3 3 6:14
4. Parnas Stara Wieś 3 1 14:17

Mecz pomiędzy drużynami Starostwo Brzozów - UG Jasienica Rosielna

fot. J. Pempuś

Sebastian Czech

Józef Tomkiewicz stał się trenerem rozpoznawalnym  
w całym województwie rzeszowskim. W 1963 roku przeszedł 
do Resovii i pod jego wodzą rzeszowianie zdobywali wielo-
krotnie drużynowe mistrzostwo Polski, a jej zawodnicy broni-
li barw narodowych. Ukoronowaniem trenerskiej drogi Józe-
fa Tomkiewicza było uczestnictwo w igrzyskach olimpijskich  

w Monachium w 1972 roku i Moskwie w 1980. Henryk Fre-
dyk był piłkarzem, a później trenerem Brzozovii. Karierę 
rozpoczął w 1949 roku w Zmiennicy, by po roku przenieść 
się do Brzozovii. W latach 1962-1970 pełnił również funkcję 
szkoleniowca.

Nagrody laureatom wręczali m.in: Zygmunt Błaż - Sta-
rosta Brzozowski, Janusz Draguła - Wicestarosta, Henryk 
Kozik - Przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego, Ma-
rek Owsiany - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Jan Pilch 
- Wójt Gminy Domaradz, Jerzy F. Adamski - Wójt Gminy 
Dydnia, Stanisław Jakiel - Wójt Gminy Haczów, Stefan Sza-
rek - Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Urzędu Miej-
skiego w Brzozowie oraz Jan Winiarski - Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Jasienicy Rosielnej. Ponadto zwycięzcom 
gratulowali: Marta Niewczas - wielokrotna mistrzyni świata, 
Europy i Polski w karate, Jan Ciupka - Prezes OZPN w Kroś-
nie, Bronisław Przyczynek - Przewodniczący Powiatowego 
Zrzeszenia LZS, Stanisław Chrobak - Wiceprzewodniczący 
Powiatowego Zrzeszenia LZS, a także Tadeusz Więcek - Pre-
zes Zarządu „Nowego Podkarpacia”.

Sebastian Czech

Występ zespołu muzycznego z Haczowa
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Karuzela transferowa
Wojciech Hejnar, były piłkarz Karpat Krosno, Resovii, mło-

dzieżowej reprezentacji Polski, później trener między innymi drugo-
ligowych Karpat i wielu klubów z niższych klas rozgrywkowych re-
gionu, poprowadzi w rundzie wiosennej Brzozovię. 
Janusz Sieradzki, w przeszłości zawodnik Stali Sanok, 
Karpat Krosno, szkoleniowiec między innymi Stali,  
z którą awansował w minionym sezonie do III ligi 
oraz dotarł do ćwierćfinału Pucharu Polski, eliminu-
jąc po drodze takie teamy, jak Podbeskidzie Bielsko-
Biała, Widzew Łódź, czy Stal Stalową Wolę, kończąc 
pucharową przygodę na Legii Warszawa, zasiądzie  
z kolei na ławce rezerwowych Grabówki. To najbardziej 
spektakularne transfery dokonane w zimowej prze-
rwie przez drużyny walczące o punkty w klasach od  
A do C z powiatu brzozowskiego. Poza tym, w większo-
ści klubów, zanotowano niewielkie kadrowe przetaso-
wania. Część zespołów wzmocniona została zawodnika-
mi powracającymi z zagranicy, a niektóre jeszcze czekają 
na przyjazd swoich podopiecznych z zarobkowej emigracji. Jakie będą 
efekty tych zmian przekonamy się już niebawem, kiedy rozpocznie się 
runda wiosenna sezonu 2009/2010.

Nazwiska zobowiązują
Brzozovia od początku sezonu 2009/2010 stawiała na doświad-

czonych trenerów. Jesienią zespół prowadził Marek Biega, kojarzo-
ny przede wszystkim ze Stalą Sanok, gdzie stworzył 
ekipę pretendującą do trzecioligowej czołówki w la-
tach 90-tych. W Brzozovii Biega miał okrzesać mło-
dych, zdolnych zawodników, przystosować ich do gry  
w seniorach i w przyszłości nawiązać do lepszych cza-
sów klubu, który ma za sobą kilka sezonów IV lidze. Po 
słabszym starcie, młodzi brzozowianie radzili sobie co-
raz lepiej. Marek Biega nie będzie jednak kontynuował 
budowy zespołu. – Trener Biega zrezygnował z pracy 
u nas, i nie ukrywam, że decyzja ta była nas zaskocze-
niem – mówi Stanisław Janusz, prezes klubu. Działacze 
po raz kolejny postawili na trenerskie doświadczenie, 
wybierając na to stanowisko Wojciecha Hejnara. Wy-
bór jak najbardziej trafiony, wszak Hejnar nie tylko po-
siada bogaty futbolowy życiorys, ale w pewnym okresie 
szkoleniowej kariery zajmował się głównie grupami młodzieżowymi  
w Karpatach Krosno. Połączy zatem trenerskie doświadczenie seniorskie 
i juniorskie, co dla Brzozovii jest chyba obecnie rozwiązaniem optymal-
nym. – Warunki do uprawiania piłki nożnej w Brzozowie są naprawdę zna-

komite. Jest boisko treningowe, siłownia, sala. Zawodni-
kowi w A klasie gra w piłkę powinna po prostu sprawiać 
wielką przyjemność, frajdę. I powinien przyświecać mu 
cel, jakim jest podnoszenie swoich umiejętności. Wyjście 
na boisko na tym poziomie nie zapewni bowiem ani wil-
li, ani utrzymania rodziny. Skupienie się natomiast na 
systematycznych postępach może w przyszłości ułatwić 
rozwój kariery. Ale do tego trzeba ciężkiej pracy, cierpli-

wości i determinacji – podkreśla Wojciech Hej-
nar. Plan na rundę wiosenną zakłada utrzyma-
nie się Brzozovii w A klasie. Tak przynajmniej 
wynika z lokaty zajmowanej przez brzozo-
wian oraz zdobytej przez nich liczby punktów  
w pierwszej rundzie. – Tabela nie kłamie i jasno 
pokazuje, gdzie jesteśmy. Musimy się najpierw 
utrzymać, a później wytyczać cele na przy-
szłość. Na pewno będę dużo wymagał zarówno 
od siebie, jak i od zawodników. Ale nie ma innej 
możliwości poprawy sytuacji klubu. Klubu roz-
poznawalnego, który powinien grać wyżej. Do 
tego właśnie będziemy dążyć. Mam nadzieję, że  

z powodzeniem - dodaje nowy trener. Zespół 
wzmocni Grzegorz Wojtowicz, a nie jest wyklu-

czone, że do drużyny wrócą Piotr Wojtowicz i Sobolak. 

Boisko zweryfikuje
Trener ze znanym nazwiskiem poprowadzi inne-

go przedstawiciela powiatu brzozowskiego w A klasie – 
Grabówkę. Janusz Sieradzki jeszcze kilka miesięcy temu 
cieszył się z awansu ze Stalą Sanok do III ligi, a ponadto 

drużyna pod jego wodzą robiła furorę w roz-
grywkach o Puchar Polski, docierając do gro-
na 8 najlepszych krajowych ekip. Podopieczni 
Sieradzkiego zmusili w ćwierćfinale na Łazien-
kowskiej Legię Warszawa do maksymalnego 
wysiłku, nieznacznie przegrywając z utytuło-
wanym rywalem 1-3. Nie pozwolili warszawia-
nom wygrać w Sanoku, remisując z nimi 1-1.  
W trakcie rundy jesiennej Janusz Sieradzki 
odszedł ze Stali, a teraz zajmie się szkoleniem  
w Grabówce. – Wliczając juniorów w treningach 
bierze udział 18-20 zawodników. Ich postawa 
na treningach daje podstawy do optymizmu. 

Są solidni przedstawiciele praktycznie w każdej 
formacji. Skupiamy się na sprolongowaniu bytu 

w A klasie, co wcale nie będzie łatwą sprawą. Wszystko 
zweryfikuje walka na boisku – twierdzi Janusz Sieradzki. 
Grabówka wzmocniła się obrońcą Konradem Ciskiem  
z Górnika Strachocina i Michałem Szubą, który wrócił  
z Francji. Odszedł natomiast Przemysław Pietryka (po-
wrócił z wypożyczenia do Iskry Przysietnica), a Sławo-
mir Fijałka przymierzany jest do gry w Stali Sanok. 

W środku tabeli
W innych klubach doszło już do mniej spektakular-

nych zmian. W Haczowie kadrę opuścili: Dariusz Szopiak 
(wypożyczenie do GKS-u Krościenko Wyżne-Pustyny), 
Janusz Skrzęta (OKS Mickiewicza Krosno). Przybyli 
natomiast Radosław Ziemiański z Orła Bażanówka oraz 
trzech zawodników z Partyzanta Mal-Bud Targowiska: 
Hubert Bednarz, Mateusz Sieniawski i Łukasz Kwiatek. 
Haczowianie po rundzie jesiennej zajmują w A klasie  
6 miejsce z dorobkiem 21 punktów. Mniejsze roszady 
nastąpiły w Przysietnicy. Z tamtejszej Iskry odeszli:  

Powiatowa, futbolowa…

Emocje na lokalnych boiskach w rundzie wiosennej są gwarantowane

Wojciech Hejnar - trener 
Brzozovii MOSiR Brzozów

Janusz Sieradzki 
- szkoleniowiec Grabówki
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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 ry-
sunku, malarstwa i grafiki w kółkach plastycznych 
przy boku znanych gliwickich artystów, plastyków. 
Fascynuje się twórczością hiszpańskiego surrealisty 
Salwadore Dali. Od 1990 r. rozpoczął przygodę z 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. 
Tadeusz Krotos

Sebastian Dudek (Błękitni Jasienica Rosielna), Daniel Wolanin (Golco-
wa), zaś Robertem Potocznym zainteresowana jest Iwoniczanka Izdebki. 
Do zespołu dołączył Przemysław Pietryka, który powrócił z Grabówki. 
Po jesiennych zmaganiach Iskra plasuje się w A klasie na 10 miejscu z 16 
punktami na koncie. W Iwoniczance Izdebki w zimowej przerwie zmienił 
się zarząd klubu. Dotychczasowego sternika, Marka Szerszenia, zastąpił 
Paweł Barć (były bramkarz Wesołej). Wiceprezesem został Robert Guzik.  
Z kadry zespołu ubył Jerzy Orłowski (Trześniów), a skład Izdebek być 
może uzupełni Robert Potoczny z Iskry Przysietnica. Izdebki są obecnie 
w środku A-klasowej tabeli (8 miejsce i 18 punktów). 

Będą awanse
Znakomicie jesienią spisywali się przedstawiciele powiatu  

w obydwu grupach klasy B. W grupie I do ścisłej czołówki należy Górnik 
Grabownica, który obecnie jest wiceliderem tabeli i ustępuje tylko rezer-
wom Stali Sanok, z którą zresztą jako jedna z nielicznych ekip nawiązała 
wyrównaną walkę jesienią. Druga lokata również gwarantuje awans do  
A klasy, a jeśli dodać do tego fakt, że Górnik jest 7 punktów przed 
trzecią drużyną w tabeli, to automatycznie staje się faworytem do sięg-
nięcia po premię. – Przewaga wydaje się duża, ale przy 3 punktach za 
zwycięstwo może zostać szybko zredukowana. Zresztą 2 lata temu mie-
liśmy jeszcze lepszą sytuację, bo nasza przewaga nad drugim kandy-
datem do awansu wynosiła 9 punktów i w trakcie sezonu została nie-
stety roztrwoniona. Dlatego podchodzimy do wszystkiego spokojnie, 
nastawiając się na twardą walkę o A klasę. Mam nadzieje, że latem 
będziemy się cieszyć z sukcesu – mówi Tadeusz Chrobak, prezes Gór-
nika. W Grabownicy zbudowano ciekawą drużynę, opartą na młodych 
zawodnikach, których średnia wieku wynosi 17-18 lat, prowadzonych 
przez trenera Macieja Biegę. Po rundzie jesiennej piłkarze z Grabow-
nicy mają 31 punktów i są na 2 miejscu w grupie I klasy B. Prawo gry 
w wyższej klasie rozgrywkowej powinien też wywalczyć w tym roku 
Płomień Zmiennica, który przewodzi (32 punkty) w klasie B grupie II z 
6-punktowym zapasem nad drugą w tabeli Kombornią. Wzmocnieniem 
powinien być transfer Rafała Bazentkiewicza z Markiewicza Krosno  
i Daniela Szubera z Brzozovii. – Sparingi utwierdziły nas w przeko-

naniu, że zespół ma spory potencjał – podkreśla prezes 
Stefan Michalski. Z szansami na awans są też piłka-
rze Cisów Jabłonica Polska – 4 miejsce z 23 punktami  
w grupie II (przybył Mateusz Nowak z Zamczyska Od-
rzykoń, ubył Lucjan Fakadej do GKS-u Krościenko Wy-
żne-Pustyny) i JKS-u Jasionów (Marian Konieczny za-
stąpił na stanowisku trenera Marka Samborskiego, który 
został kierownikiem drużyny) – 6 miejsce, 21 punktów, 
również w grupie II. W pozostałych zespołach grających  
w klasie B grupie I zaszły niewielkie zmiany. W Gór-
kach (15 miejsce, 4 punkty) do gry wrócili: Łukasz Wój-
cik (po kontuzji), Piotr Florczak (z zagranicy), Marcin 
Wójcik, Robert Dudek – dołączą do drużyny po 1 lub 
2 meczach. W zimowej przerwie w klubie odbyły się 
wybory prezesa, którym ponownie został Henryk Knu-
rek. Sokół Domaradz (13 miejsce, 12 punktów – grupa 
I) i Victoria Niebocko (12 miejsce, 14 punktów – grupa 
II), Błękitni Jasienica Rosielna (10 miejsce, 14 punktów 
– grupa II) przystąpią do rundy rewanżowej w tych sa-
mych składach. 

Tercet na czele
W Klasie C grupie II przewodzi tercet z powia-

tu brzozowskiego: Zryw Dydnia (1 miejsce, 23 punkty 
- bez zmian kadrowych), Sokół Trześniów (2 miejsce, 
22 punkty – przybył Jerzy Orłowski z Iwoniczanki Iz-
debki), Golcowa (3 miejsce, 22 punkty – przybył Daniel 
Wolanin z Iskry Przysietnica). W tej grupie grają jesz-
cze: Hłudno (7 miejsce, 16 punktów – kadra bez zmian), 
Izdebki II (9 miejsce, 12 punktów), Wesoła (11 miejsce, 
8 punktów – ubył bramkarz Paweł Barć. Został prezesem 
Iwoniczanki Izdebki). Reprezentantem powiatu brzo-
zowskiego w klasie C grupie I jest Wzdów (5 miejsce, 
21 punktów).

Sebastian Czech
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BARAN (21 III – 20 IV)
Wiosna podziała na ciebie mobilizująco. Doda ci sił i energii, z ła-
twością uporasz się z wszystkimi trudnymi sprawami Spodziewaj się 

poprawy losu oraz pomyślnego zakończenia wielu spraw. W pracy będziesz 
cieszyć się z nowych wyzwań, a konflikty ustaną, jeśli tylko trochę odpuścisz.  
W miłości bądź dobrej myśli, osoba, na której ci zależy zacznie zwracać na cie-
bie większą uwagę. 

BYK (21 IV – 21 V)
Tej wiosny nie zabraknie ci optymizmu i wiary w siebie. W pracy 
wykażesz się pomysłowością i skutecznością, co doceni twój szef. 

Wiosenny układ planet sprzyja romansom i flirtom. Zapragniesz towarzystwa 
i miłosnych przygód. Spróbuj zainwestować w nowe ciuchy, dobre kosmetyki. 
Wielkanoc warto spędzić zgodnie z tradycją i trochę czasu poświęcić rodzinie. 
Ktoś z bliskich czeka na twoją radę.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Sukces możesz osiągnąć wkrótce, szybciej nawet niż przypusz-
czasz. Czeka cię awans lub podwyżka, wystarczy trochę się wykazać  
w pracy. Możesz teraz liczyć na miłe wieczory w miłym towarzystwie. 

Wyjdź z partnerem lub znajomymi do pubu lub na koncert. Humor i energia będą 
ci dopisywać, więc bawić będziesz się znakomicie. 

RAK (22 VI – 23 VII)
W twoich oczach znowu pojawi się ten błysk, dzięki któremu będziesz 
wszystkich oczarowywać i zniewalać. Żądza przygód wygra z wio-

sennym zmęczeniem. Nadrobisz wszystkie towarzyskie zaległości. Nie bój się 
flirtować, nie podchodź do życia uczuciowego tak poważnie. Gdy pojawi sie 
ktoś ważny, rozpoznasz to bez trudu. Pojawią się nowe możliwości wyjazdów, 
ciekawsza praca. Zanim podejmiesz decyzję, rozważ wszystkie za i przeciw.

LEW (24 VII – 23 VIII)
Wiosna przyniesie wiele okazji do spotkań w gronie przyjaciół. Wszy-
scy będą cię zapraszać, a i twoje pomysły na weekendowe wiosenne 

wypady spotkają się z uznaniem i aprobatą. Wykorzystaj dobrą passę, odpoczy-
waj i baw się. Jeśli nie masz partnera, rozglądaj się uważnie wokoło, wśród 
twoich znajomych są osoby samotne tak jak ty. W pracy spokój, nie rób sobie 
zaległości, postaraj się pracować systematycznie. 

PANNA (24 VIII – 23 IX) 
Czeka cię teraz dużo nowych obowiązków. Nie dadzą spokoju także 
zaległe sprawy. W pracy może powstać małe zamieszanie. Staraj się 
działać dyplomatycznie. Będziesz marzyć o odpoczynku w domowym 

zaciszu, ale trudno teraz będzie znaleźć chwilę wolnego czasu. W miłości bę-
dziesz poszukiwać bezpieczeństwa i spokoju. Zadbaj o swoje zdrowie i sylwet-
kę.

WAGA (24 IX – 23 X)
W pracy wykażesz się dużą kreatywnością i pomysłowością. Zaprag-
niesz teraz towarzystwa i miłosnych przygód. Korzystaj z wiosennej 
pogody, częściej wychodź na spacery, umawiaj się z przyjaciółmi. 

Możesz spotkać kogoś bardzo interesującego. Warto zaplanować jakiś wiosen-
ny wyjazd. Zadbaj o swoje zdrowie, dobrze się odżywiaj, zapisz się na basen 
albo siłownię.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Wiosną zapragniesz odpoczynku i wyciszenia w domowym zaciszu. 
Sprzyjać będą temu święta Wielkanocne. Odpoczywaj i ciesz się 
wiosną. W miłości również będziesz poszukiwać spokoju i poczucia 

bezpieczeństwa. Warto zmusić się do fizycznej aktywności, aby nabrać zdrow-
szego wyglądu, długie spacery, przejażdżki rowerowe to jest to. W pracy spo-
kojnie, nie zostawiaj tylko wszystkiego na ostatnią chwilę.

STRZELEC (23 XI – 22 XII) 
Jeśli jakieś sprawy szły Strzelcom opornie, wiosną nabiorą imponu-
jącego tempa. W rozmowach i dyskusjach będziesz sypać celnymi 
argumentami. Nie przegap spraw zawodowych, wykorzystaj swoją 

nowo odkrytą siłę przebicia i walcz o swoje. Wprowadź do swojego życia wię-
cej rozrywek, odsuń od siebie troski. Ożywienie w życiu uczuciowym. Odnów 
kontakty ze znajomymi, spotkania z nimi pomogą poprawić ci nastrój i podniosą 
cię na duchu.

KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I)
Codzienne problemy w pracy staraj się rozwiązywać w miłej atmosfe-
rze. Zastanów się, czy pewnych spraw nie można odłożyć na później. 
A teraz zadbaj o swoje zdrowie oraz o odpowiednią ilość snu. W miło-

ści pozwól sobie wreszcie na eksplozję uczuć. Przestań myśleć, że znowu się nie 
uda i węszyć we wszystkim podstęp. Niech żądza 
przygód wygra z wiosennym zmęczeniem.

WODNIK (21 I – 19 II) 
Wiosna będzie dla ciebie okazją do 
zrobienia rachunku sumienia. Realnie 
spojrzysz na świat, zaakceptujesz różne 

ograniczenia, przezwyciężysz przeciwności losu. 
Zachowaj rozwagę w kwestiach finansowych, 
zdaj się na intuicję, która cię teraz nie zawiedzie. 
W domu nastąpi zdecydowana poprawa atmosfe-
ry. Przekonasz się, że to zgoda buduje i warto tro-
chę odpuścić. 

RYBY (20 II – 20 III) 
Miesiąc kwiecień to dobry czas na ure-
gulowanie wszystkich zaległych spraw. 

Jeśli masz problemy, które już od dawna spędzają 
ci sen z powiek, spróbuj je rozwiązać właśnie te-
raz. Poczujesz ulgę i zrozumiesz, że to był naj-
wyższy czas. Wiosną nie będziesz narzekać na 
nudę: poznasz nowych znajomych, pojawią się 
nowe sprawy, nowe wyzwania w pracy. 
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REKLAMA

TERMINARZ KINA „SOKÓŁ” - Kwiecień 2010

Kasa czynna pół godziny przed seansem. 
Terminarz może ulec zmianie 

z przyczyn niezależnych od kina. 

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

(wew. 26); 695 378 107. 

                          
9, 10, 11,   REWERS                                              
12, 13        prod. Polska, od lat 15             godz.  18:00
                  Czarna komedia                                      Czas: 99 min

16, 17, 18,  ASTRO BOY  
19, 20         prod. Japonia, USA, od lat B/O            godz. 17:00                 
                   Animacja                                      Czas: 94 min

16, 17, 18,  KOŁYSANKA   
19, 20         prod. Polska, od lat 15                          godz. 19:00                 
                   Czarna komedia                         Czas: 95 min

23, 24, 25,  PARNASSUS  
26, 27         prod. Francja, Kan., od lat 12            godz. 18:00                 
                   Fantasy                                        Czas: 122 min

30 - 1, 2, 4  DOM ZŁY 
                  prod. Polska, od lat 15                            godz. 18:00                 
                  Kryminał, dramat                               Czas: 106 min
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