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Polska tradycja potraw wielkanoc-
nych jest bardzo bogata i nie ma chyba in-
nej tak bogatej tradycji kulinarnej na czas 
obchodów Świąt Wielkanocnych. Czeka-
my na to śniadanie przez cały Wielki Post, 
zatem nie dziwi fakt, że wszystkiego co 
znajduje się na stole staramy się skoszto-
wać choćby przynajmniej po troszeczkę.

Na tradycyjnym stole wielkanoc-
nym nie może zabraknąć takich potraw, 
jak: żurek wielkanocny, biała kiełbasa 
pieczona, szynka świąteczna, faszero-
wane jajka, ćwikła, babka wielkanocna, 
mazurek, czy sernik. Większość  
z tych dań została również przygoto-
wana przez uczniów Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Brzozowie, któ-
rzy wzięli udział w konkursie pn. 
„Najpiękniejszy stół wielkanocny”, 
zorganizowanym 19 marca br. 

Systematycznie od 10 lat 
na kilkanaście dni przed świętami 
uczniowie technikum w zawodzie 
technik żywienia i gospodarstwa 
domowego pod bacznym okiem 
opiekunów przygotowują świątecz-
ne przysmaki i przepiękne ozdoby, 
dążąc do perfekcji w opanowaniu 
sztuki kulinarnej. Jednym z głów-
nych celów konkursu jest reprezen-
towanie pierwiastka regionalnego oraz 
podtrzymywanie tradycyjnej kuchni 
polskiej, a ponadto zaangażowanie mło-
dzieży do pracy twórczej, co sprzyja na-
uce samodzielnego podejmowania decy-
zji, osiągania umiejętności współpracy  
w grupie oraz odpowiedzialności za po-
wierzone zadanie. 

W tym roku do rywalizacji przystą-
piły trzy drużyny złożone z uczniów klas 
czwartych. Każda z drużyn przygotowała 
potrawy w następujących kategoriach: 
sałatka, zakąska z jaj, zakąska z mięsa, 
chrzan, sos chrzanowy lub ćwikła, ciasto 
wielkanocne i zimny deser. Potrawy oce-
niała komisja w składzie: Jerzy Olearczyk 
– Dyrektor ZSE w Brzozowie, który peł-
nił rolę przewodniczącego, Ewa Tabisz  
– Sekretarz Powiatu Brzozowskiego, 
Marta Częczek – Skarbnik Powiatu, Sta-
nisław Pilszak – Dyrektor Powiatowego 
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjne-
go Szkół w Brzozowie, Jerzy Lasek – Za-
stępca Dyrektora ZSE, a także Magdalena 
Nawłoka i Marek Data – wychowawcy 

klas, które brały udział w konkursie. Ko-
misja nie miała łatwego zadania. – Te-
goroczny konkurs podobnie, jak te z lat 
ubiegłych, reprezentował bardzo wysoki 
poziom. Młodzież po raz kolejny pokazała 
na co ją stać. Jak zauważam, wykonaw-
cy starali się zróżnicować przygotowane 
potrawy, by były one oryginalne i różni-
ły się od tych z lat poprzednich. Nie było 
np. tradycyjnego żurku, pojawiły się za to 
dania nowe i zarazem bardzo smaczne, 
np. przepyszny i godny polecenia torcik 
jajeczno-szpinakowy – mówi przewodni-
czący Jury Jerzy Olearczyk. Pięknie przy-
ozdobiony stół wielkanocny faktycznie 
kusił ciekawymi propozycjami przekąsek, 
tak pięknie podanymi i ozdobionymi, że 
na sam widok ciekła ślinka, a w rzeczywi-

stości – jak się okazało - były one jeszcze 
bardziej apetyczne. Przygotowane potra-
wy zaskakiwały różnorodnością smaków  
i oryginalnością wykonania. Właściwie 
każdy znalazł tu coś dla siebie. Wielbi-
ciele dań mięsnych mogli rozkoszować 
się roladkami schabowymi, kurczakiem 
w cieście francuskim z fetą i suszonymi 
pomidorami oraz zwijańcem francuskim 
z nadzieniem mięsno-jajecznym. Wśród 
przekąsek z jaj dużą popularnością cie-
szyły się jaja w panierce, jaja z łososiem 
w galarecie, czy jajka mięsne wielkanoc-
ne. Dla łasuchów przygotowano orzecho-
wy mazurek, roladowy tort serowy, lekki 
mus śmietankowo-owocowy i banano-
wy puszek Było więc w czym wybierać.  
– Cieszę się bardzo, że mogłam uczestni-
czyć w tym jubileuszowym - X konkursie. 
Wszystkie potrawy przygotowane przez 
uczniów są naprawdę pyszne. Zachwy-
cają nie tylko wyglądem, ale i smakiem. 
Niezależnie więc od wyników konkursu  
i decyzji, jaką podejmie komisja, chciałam 
serdecznie podziękować i pogratulować 

„Najpiękniejszy stół wielkanocny”
Konkurs na najsmaczniejszą potrawę wielkanocną 

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie

Na stole święcone, obok baranek... 
no i koszyczek pełen pisanek. 

Wiosenne bazie stoją w wazonie 
podczas Wielkiej Nocy miłość w sercach płonie.

wszystkim uczestnikom i wykonawcom 
tych wyśmienitych dań – dodaje Sekretarz 
Powiatu Ewa Tabisz. 

Komisja konkursowa wybierając 
najsmaczniejsze potrawy brała pod uwa-
gę zgodność wykonania dania z zadanym 
asortymentem potraw, smakowitość oraz 
jej estetykę i dekorację. Pomimo bardzo 
wyrównanego poziomu, miejsce pierwsze 
w trzech kategoriach (tj. zakąska z jaj, za-
kąska z mięs i chrzan lub ćwikła) komisja 
jednogłośnie przyznała Zespołowi 3. Dwa 
pozostałe zespoły znalazły się ex aequo 
na miejscu drugim – Zespół 1 otrzymał 
punkty za zakąskę z mięs i zimny deser, 
a Zespół 2 - za sałatkę i ciasto wielka-
nocne. Dyplomy oraz nagrody w postaci 
drobnego sprzętu gospodarstwa domo-
wego wręczyli zwycięzcom członkowie 
komisji konkursowej – Jerzy Olearczyk, 
Ewa Tabisz oraz opiekunki zespołów  
– Jadwiga Blacha i Agnieszka Wójcik. 
Podsumowując spotkanie ciepłe sło-
wa pod adresem młodych uczestników 
konkursu skierowała Sekretarz Powiatu.  

– Wyniki konkursu, a konkretnie 
fakt, że przyznano tylko dwa miej-
sca, w dodatku z minimalną różnicą 
punktów, to najlepszy dowód na to, 
że poziom konkurencji był napraw-
dę bardzo wyrównany. Pokazaliście 
się od najlepszej, najsmaczniej-
szej strony. Życzę więc Wam, by  
w przyszłości tymi umiejętnościa-
mi, które zdobyliście w tej szkole,  
a które mieliście okazję dzisiaj zapre-
zentować, mogliście się pochwalić  
w swojej pracy zawodowej, by przy-
szłość okazała się dla was łaskawa  
i byście mieli okazję praktycznie 
rozwijać zdobytą wiedzę – życzyła 
Ewa Tabisz.

Skład zespołów
Zespół 1: Monika Glazer, Beata Majda, 
Małgorzata Śmigiel, Zuzanna Śmigiel
Zespół 2: Kamila Biskup, Agata Dereń, 
Ewelina Gazda, Angelina Kolin
Zespół 3: Dominik Kuś, Zuzanna Sierot-
nik, Monika Szafran, Paweł Żak.
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Konwentu Samorządowego 
oraz jego Członkowie:

„I marzył wśród Wieczerzy Ostatniej Rozpaczy,
By, nie mogąc łez zleczyć, choćby ten prostaczy,

Najprostszy pozostawić dar chleba i wina.”
Leopold Staff

Niechaj wiara, którą niesie zmartwychwstały Chrystus
będzie stale obecna w naszym życiu.

Dużo ciepła i pogody ducha 
na ten wyjątkowy czas przeżywania Świąt Wielkiej Nocy 

życzą

„Alleluja! Biją dzwony, 
głosząc w świata wszystkie strony, 

że zmartwychwstał Pan!”

Z wiarą w Wiktorię Wielkiej Nocy
przesyłamy najserdeczniejsze życzenia.

Niech blask zorzy Zmartwychwstania Pańskiego
rozjaśnia mroki dnia codziennego,

a  wielkanocne przesłanie niesie pokrzepienie.
Świąt radosnych, pełnych miłości  i bliskości drugiego człowieka

życzą

Mieszkańcom Powiatu Brzozowskiego, 
zdrowych, pogodnych, pełnych wiary, nadziei i miłości Świąt Wielkiej Nocy.
Radosnego wiosennego nastroju i serdecznych spotkań w gronie rodzinnym,
     życzy
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Przeglądanie map numerycznych ewidencji 
gruntów i zgłaszanie prac geodezyjnych przez inter-
net to najważniejsze z kilku udogodnień wprowadzo-
nych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru  
i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Brzozo-
wie. Wychodząc naprzeciw potrzebom interesantów 
od 1 marca br. w wydziale tym uruchomiony został 
serwis internetowy WebEWID, umożliwiający elek-
troniczną obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych i karto-
graficznych oraz wyszukiwanie i przeglądanie danych 
gromadzonych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym  
i Kartograficznym. Serwis funkcjonuje pod adresem 
https://91.232.192.254/webewid/. 

– Do tej pory interesanci musieli się do nas 
zgłosić, aby uzyskać wgląd do potrzebnych map 
– relacjonuje Zbigniew Błaż – Naczelnik Wydzia-
łu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości  
- WebEWID pełni poniekąd rolę portalu mapowego. 
Serwis na bieżąco jest aktualizowany. Jeżeli pojawia 
się jakaś zmiana, jak np. podział działki, to informacja 
ta pojawia się już na drugi dzień po jej wprowadzeniu. 
Ważne jest, że skorzystać z niego mogą zwykli ludzie: 
interesanci urzędu, rzeczoznawcy majątkowi, czy nota-
riusze. Interesanci logują się w systemie jako „gość”. 
Szerszy zakres możliwości mają geodeci. Mogą złożyć  
u nas wniosek i założyć na portalu konto. Wtedy szybko 
i bez zbędnego czekania w kolejce będą mogli zgłosić 
prace geodezyjne, czy pobrać materiały geodezyjno-
kartograficzne, potrzebne do wykonania zgłoszonych 
prac  - dodaje Naczelnik Z. Błaż. 

Brzozowska geodezja w sieci

Serwis skierowany jest zarówno do osób fizycznych, jak i jedno-
stek wykonawstwa geodezyjnego i jednostek samorządu. Zdecydowanie 
najszerszy zakres możliwości mają te ostatnie i dysponent serwisu - Po-
wiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Istotne 
jest, iż zakres udostępnionych informacji będzie się powiększał wraz  
z wprowadzaniem kolejnych map numerycznych. Na chwilę obecną udo-
stępnione są te informacje (mapy ewidencyjne), które zostały zmoderni-
zowane. Jest to ponad 50 % powierzchni powiatu.  Kolejne obręby będą 
sukcesywnie dodawane. - Pomimo tego, iż system został wprowadzony 
stosunkowo niedawno i wiele osób jeszcze o nim nie słyszało, cieszy się 
on sporym zainteresowaniem. Po niecałych dwóch tygodniach użytkowa-
nia odnotowaliśmy ponad 1200 wejść – podkreśla Zbigniew Błaż.

Nowinki w wydziale komunikacji 
Anna Rzepka

Od 1 marca br. można korzystać z programu WebEWID

Stanowisko do wykonywania przelewów

Z myślą o wygodzie petentów 
w Wydziale Komunikacji, Transpor-
tu i Dróg Starostwa Powiatowego  
w Brzozowie wprowadzono cały szereg 
udogodnień dla oczekujących na zała-
twienie spraw. Stanowisko do wykony-
wania przelewów, świetlna tablica in-
formacyjna, powiadomienia za pomocą 
sms-ów, czy kącik dla dzieci - to tylko 
część nowinek jakie czekają na klientów 
starostwa. 

- Zależy nam, aby mieszkańcy po-
wiatu, którzy załatwiają swoje sprawy  
w starostwie zostali jak najsprawniej ob-
służeni – podkreśla Ewa Kulon - Naczel-
nik Wydział Komunikacji, Transportu 
i Dróg. W tym celu zainstalowano sta-
nowisko do wykonywania przelewów, 
gdzie można uiścić wszystkie należno-
ści, a przede wszystkim opłaty skarbowe 
wpłacane na konto Urzędu Miejskiego 
w Brzozowie. - Teraz wszelkie opłaty 
konieczne do załatwienia sprawy może-
my wykonywać na miejscu, w budynku 

urzędu. Jest to ogromne udogodnienie. 
Każdy kto kiedykolwiek miał styczność  
z wydziałem komunikacji wie jak nieprzy-
jemne jest spacerowanie pomiędzy budyn-
kiem starostwa a oddziałem banku. Obec-
nie płatności można dokonać na miejscu. 
Każdy interesant może zalogować się 
do swojego banku i dokonać przelewu 
internetowego. Potwierdzenie wpłaty 
przedstawia zaś pracownikowi wydziału 
– opowiada Naczelnik E. Kulon. Wartym 
podkreślenia jest, że z zainstalowanego 
stanowiska można uiszczać opłaty obo-
wiązujące w różnych wydziałach Staro-
stwa Powiatowego w Brzozowie. 

Wprowadzono również świetlną 
tablicę informacyjną, pokazującą który  
z pracowników jest wolny i może przyj-
mować strony, zaś czas oczekiwania na 
załatwienie sprawy umila i skraca zainsta-
lowany telewizor. - Zmiany są ogromne. 
Można usiąść na wygodnej kanapie, obej-
rzeć „Wiadomości”. W takich warunkach 
czekanie nie jest dyskomfortem – twierdzi 
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„Trzymaj Formę” kolejna edycja programu 
7 lutego br. w Świetlicy PSSE  

w Brzozowie odbyła się narada dotycząca 
kontynuacji VII edycji programu eduka-
cyjnego „Trzymaj Formę” dla szkolnych 
koordynatorów programu w powiecie 
brzozowskim. 

Celem programu „Trzymaj for-
mę” jest edukacja w zakresie trwałego 
kształtowania prozdrowotnych nawyków 
wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin 
poprzez promocje zasad aktywnego stylu 
życia i zbilansowanej diety. 

VII edycja programu w roku szkol-
nym 2012/2013 przebiega pod hasłem 
„Talerz Zdrowia - skuteczne narzędzie 
zdrowego odżywiania”. „Talerz zdro-
wia” został opracowany przez członków 
Rady ds. Diety, Aktywności Fizycznej  
i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia i obra-

zuje, jakich produktów należy korzystać, 
aby pokryć zapotrzebowanie organizmu 
na wszystkie niezbędne składniki, utrzy-
mując pożądaną masę ciała. Diagram  
w kształcie talerza ma na celu uczynienie 
zdrowego odżywiania łatwiejszym, a za-
lecenia w nim zawarte wskazują, że co-
dzienna aktywność fizyczna i odpowied-
nia dieta są kluczem do zdrowia. 

Wyżej wymieniony program na te-
renie naszego powiatu przeznaczony jest 
dla uczniów kl. I Gimnazjalnych i VI Szkół 
Podstawowych i tak też w roku szkolnym 
2012/2013 w powiecie brzozowskim bę-
dzie realizowany. Programem objętych 
jest 28 Gimnazjów i 3 Szkoły Podstawo-
we. Naradę rozpoczął Państwowy Powia-
towy Inspektor Sanitarny w Brzozowie 
Tadeusz Pióro witając przybyłych koor-

dynatorów szkolnych programu i przy-
bliżając temat racjonalnego odżywiania. 
Następnie zaprezentowana została przez 
Zofię Cwynar –kierownika Higieny Pracy 
przy PSSE w Brzozowie prelekcja połą-
czona  z prezentacją, dotycząca tematyki 
dopalaczy. Przedstawiono aktualny stan 
przestrzegania prawa w powiecie i za-
kres prowadzonego obecnie nadzoru przy 
współdziałaniu z innymi służbami. Ko-
lejnym punktem narady było omówienie 
celów programu, a także spraw dotyczą-
cych dokumentacji, form realizacji, jak  
i podsumowania powiatowego programu. 
Narada zakończyła się wstępnymi ustale-
niami dotyczącymi realizacji programu 
i przekazaniem materiałów oświatowo-
zdrowotnych dotyczących programu, jak  
i tematyki dopalaczy. 

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

Tadeusz Pióro Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Brzozowie

Anna Rzepka

pan Mieczysław, jeden z petentów. Planuje się, aby na ekranie wy-
świetlany był również materiał dotyczący rodzaju i sposobów zała-
twiania spraw w poszczególnych wydziałach starostwa oraz drugi 
filmik - promujący walory krajobrazowe i zabytkowe powiatu. 

To nie jedyne ułatwienia, jakie oferuje wydział komunikacji. 
Od 2 lat funkcjonuje usługa powiadamiania SMS-em o możliwości 
odbioru dowodu rejestracyjnego, bądź prawa jazdy. Nie trzeba już 
fatygować się do urzędu lub dzwonić z pytaniem, czy moje doku-
menty są już gotowe do odebrania. Wysyłany jest petentom SMS  
z powiadomieniem o możliwości odbioru dokumentów. – Wystar-
czy we wniosku o wydanie prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego 
umieścić swój numer telefonu – tłumaczy Ewa Kulon.

Pomyślano również o czekających w kolejce rodzicach i ich 
pociechach. Dla tych ostatnich planowany jest „kącik dla dzieci”, 
gdzie maluchy znajdą mały stolik i kolorowe krzesełka. Kącik wy-
posażony będzie w kredki, papier i kolorowanki.

Narada w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie
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Światowy Dzień Zdrowia 2013
   

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest 7 kwiet-
nia z okazji rocznicy powstania World Health Organization  
w 1948 roku. Każdego roku motyw przewodni Światowego 
Dnia Zdrowia poświęcony jest innej tematyce, która pod-
kreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze zdrowia 
publicznego na świecie. W tym roku motywem przewod-
nim jest nadciśnienie. Hasłem tegorocznej kampanii jest 
Healthy Heart Beat – zdrowe bicie serca, zdrowe ciśnienie 
krwi. Wysokie ciśnienie krwi zwiększa ryzyko choroby nie-
dokrwiennej serca, w tym zawału serca, udaru mózgu i nie-
wydolności nerek. Wysokie ciśnienie krwi sprawia, że mięsień 
sercowy pracuje ciężej niż powinen, co w dłuższym czasie, skut-
kuje osłabieniem mięśnia sercowego. Im wyższe ciśnienie tętnicze 
krwi, tym większe ryzyko wystąpienia zawałów serca lub udarów 
mózgu. Ryzyko wystąpienia tych powikłań wzrasta w obecności 
innych czynników ryzyka, takich jak cukrzyca, zaburzenia lipi-
dowe, czy niezdrowy styl życia (nadwaga lub otyłość, niezdrowa 
dieta, palenie papierosów, nadmierne spożycie alkoholu oraz brak 
aktywności fizycznej). Niektórzy mają wysokie ciśnienie krwi, 
ponieważ są obciążeni dodatnim wywiadem rodzinnym. Ciśnienie 
krwi ma również tendencję do zwiększania się wraz z wiekiem.  
Z aktualnych badań epidemiologicznych wynika, że co drugi, trze-
ci Polak ma nieprawidłowe ciśnienie krwi. Tylko ok. 30-50% osób 
zdaje sobie z tego sprawę, a prawie połowa wiedząc o nadciśnie-
niu nie leczy go lub robi to nieskutecznie. Jedynie u niewielkiego 
odsetka chorych, nadciśnienie jest dobrze kon-
trolowane. Wysokiemu ciśnieniu krwi 
można jednak zapobiegać. 

Ostatecznym celem kampanii prowadzonej w ramach Świa-
towego Dnia Zdrowia 2013 jest zmniejszenie liczby zawałów ser-
ca i udarów mózgu, przez:
- podniesienie świadomości społeczeństwa na temat przyczyn  

i skutków nadciśnienia tętniczego,
- edukacja zdrowotna w zakresie zapobiegania wysokiemu ciśnie-

niu krwi i jego powikłaniom
- zachęcenie osób dorosłych do regularnej kontroli swojego ciśnie-

nia krwi i stosowania się do zaleceń lekarza,
- zachęcenie władz krajowych i lokalnych, aby utworzyć warunki 

sprzyjające prozdrowotnym zachowaniom.

Nadciśnienie tętnicze może dotyczyć każdego z nas
O wysokim lub podwyższonym ciśnieniu krwi, czyli o nad-

ciśnieniu tętniczym mówimy wówczas, gdy ciśnienie tętnicze  
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Tadeusz Pióro Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Brzozowie

w kilkakrotnych pomiarach przekracza wartości uznane za 
prawidłowe. 

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami przy-
jętymi przez Światową Organizację 

Zdrowia wartość ciśnienia krwi 
140/90 mmHg stanowi 
granicę między ciśnieniem 
prawidłowym (norma:  
< 130/85 mmHg) a pod-
wyższonym. Nadciśnienie 
tętnicze oznacza wzrost 
wartości ciśnienia ponad 

140/90 mmHg niezależnie 
od wieku pacjenta, potwierdzo-

ne kilkoma pomiarami. Najnowsza 
klasyfikacja wprowadza także wartość 

ciśnienia optymalnego, tj. 120/80 mmHg.

Najważniejsze informacje:
- Zawały serca i udary mózgu są głównymi przyczynami zgo-

nów na całym świecie. Możesz im jednak zapobiec.
- Możesz się chronić przed zawałami serca i udarami mózgu 

inwestując trochę swojego czasu i wysiłku.
- Palenie tytoniu, niezdrowa dieta oraz brak aktywności fi-

zycznej są głównymi czynnikami ryzyka wystąpienia zawa-
łów serca i udarów mózgu.

- Rzucając palenie, zmniejszasz ryzyko zawałów serca lub 
udarów mózgu już od pierwszego dnia zaprzestania palenia. 
Ogranicz również spożycie alkoholu .

- Zwiększając swoją aktywność fizyczną trwającą co najmniej 
30 minut dziennie, możesz zmniejszyć ryzyko zawałów ser-
ca i udarów mózgu. Wypoczywaj aktywnie.

- Jedząc co najmniej 5 porcji warzyw i owoców dziennie, 
ograniczając sól do co najwyżej 1 łyżeczki oraz zmniejsza-
jąc ilość tłuszczu w diecie, możesz zmniejszyć ryzyko wy-
stąpienia zawału serca i lub udaru mózgu.

- Wysokie ciśnienie krwi często nie daje żadnych objawów, 
ale może wywołać nagły udar mózgu lub zawał serca. Dlate-
go kontroluj swoje ciśnienie krwi regularnie. Pomiar ciśnie-
nie jest szybki i bezbolesny.

- Cukrzyca zwiększa ryzyko ataku serca i udaru mózgu. Jeśli 
chorujesz na cukrzycę, kontroluj swoje ciśnienie krwi i po-
ziom cukru we krwi, aby zmniejszyć to ryzyko.

- Nadmierna masa ciała zwiększa ryzyko zawałów ser-
ca i udarów mózgu. Aby utrzymać prawidłową masę cia-
ła, utrzymaj umiarkowaną, regularną aktywność fizyczną  
i odżywiaj się zdrowo.

- Zawały serca i udary mózgu pojawiają się nagle i mogą być 
śmiertelne, jeśli nie zostanie udzielona natychmiastowa po-
moc lekarska. 

- Unikaj stresu.
Jeśli przestrzegasz tych wszystkich rzeczy i mimo to 

twoje ciśnienie nadal jest wysokie, twój lekarz może przepi-
sać ci leki. Farmakoterapia pomaga obniżyć ciśnienie krwi i 
utrzymać prawidłowym poziomie.

Systematyczne i dokładne pomiary ciśnienia krwi za-
pewniają osobom cierpiącym na nadciśnienie tętnicze po-
czucie bezpieczeństwa. Regularnie kontrolując nadciśnienie, 
wspomagasz jego leczenie.

„Zdrowe bicie serca”
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Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie
ul. Witosa 9, 36-200 Brzozów tel. 13 43 08 310, fax 13 43 08 319

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

Policja ostrzega przed domokrążcami
W sobotę 23 lutego br. około godz. 13 brzozowscy policjanci interweniowali 

w Jabłonce, w związku ze zgłoszeniem kradzieży pieniędzy. Jak ustalili pracujący na 
miejscu zdarzenia funkcjonariusze, 84-letniemu mężczyźnie nieznany sprawca skradł 
pieniądze w kwocie blisko 30 tysięcy złotych. Z uzyskanych przez policjantów infor-
macji wynika, że prawdopodobnie przestępstwa mogły dokonać dwie kobiety, które 
kilka dni wcześniej były w domu pokrzywdzonego i usiłowały sprzedać mu dywan. 
Z relacji zgłaszającego mężczyzny wynikało, że osoby te były natarczywe. Policjanci 
ustalili także, że kobiety odjechały samochodem.  

Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Posterunku Policji w Dydni.  
 Policja zwraca się z prośbą do wszystkich osób, które były świadkami tego zdarzenia 

lub posiadają informacje mogące przyczy-
nić się do wyjaśnienia jego okoliczności  
i ustalenia sprawców tego przestępstwa. 

Kontaktować można się osobi-
ście: Posterunek Policji w Dydni lub 
telefonicznie dzwoniąc pod numer  
(13) 4308372 lub numer alarmowy 997.

Apelujemy do mieszkańców!

Nie wpuszczajmy do swoich do-
mów nieznajomych osób. Ostrzegamy 
przed domokrążcami zajmującymi się 
handlem. Może bowiem okazać się, że 
to zwykli oszuści, którzy wykorzystu-
jąc chwilową nieuwagę domowników, 
dokonują kradzieży.  

O wszelkich podejrzeniach co do 
próby dokonania przestępstwa infor-
mujmy Policję. Jeśli sprawcy porusza-
ją się samochodem, postarajmy się za-
pamiętać markę pojazdu i jego numery 
rejestracyjne.  

Brzozowska komenda 
najlepszą na Podkarpaciu

20 lutego br. w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyła się na-
rada służbowa komendantów KPP/KMP garnizonu podkarpackiego. W trakcie narady 
Podkarpacki Komendant Wojewódzki insp. Zdzisław Stopczyk ocenił i przedstawił 
mierniki pracy poszczególnych komend. 

Z pośród 21 działających na terenie województwa podkarpackiego brzozowska 
Policja w rankingu za II półrocze 2012 roku zajęła pierwsze miejsce. Miejsce to jest 
odzwierciedleniem pracy kierownictwa oraz policjantów brzozowskiej komendy. Pod 
ocenę były brane takie mierniki jak m. in.: liczba policjantów skierowanych do służby 
patrolowej i obchodowej, bieżąca wykrywalność w 7 kategoriach przestępstw stwier-
dzonych, czas reakcji na zgłoszenie, ujęcia na gorącym uczynku lub w bezpośrednim 
pościgu, policjanci ruchu drogowego skierowani bezpośrednio do służby na drodze. 

7 marca br. około godz. 21.30 brzozowscy policjanci 
zostali skierowani na miejsce zdarzenia drogowego. Według 
informacji przekazanych dyżurnemu w miejscowości Wydrna 
w przydrożnym rowie miał znajdować się porzucony pojazd. 
Funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie i natychmiast przystą-
pili do działania. Policjanci wykonali szereg czynności zmie-
rzających do ustalenia kierowcy lanci oraz danych osób mogą-
cych nią podróżować.

Funkcjonariusze zwery-
fikowali zebrane informacje na 
temat zdarzenia. Bardzo szybko 

ustalili mężczyznę odpowiedzialnego za spowodowanie tej ko-
lizji. Okazał się nim 32-letni mieszkaniec Golcowej. Policjanci 
stwierdzili, że 32–latek nie posiada prawa jazdy, gdyż zostało mu 
zatrzymane za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. Jak 
ustalili funkcjonariusze, mężczyzna ma też zakaz prowadzenia 
pojazdów obowiązujący do 2017 roku. W trakcie badania trzeź-
wości 32-latka urządzenie wskazało ponad 1,5 promila alkoholu 
w jego organizmie. Ostatecznie mężczyzna trafił do policyjnego 

Kierował mając ponad 1,5 promila alkoholu 
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aresztu a samochód na parking strzeżony. Mężczyzna usłyszał za-
rzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości pomimo zakazu 
prowadzenia pojazdów. Przyznał się do zarzucanego mu czynu. 
Wkrótce 32-latek odpowie za swoje zachowanie przed sądem. Za 
popełnione przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5.

mł.asp. Monika Dereń

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/

STOP WYPALANIU TRAW! 

Wypalanie pozostałości roślinnych na łąkach, pastwiskach, wrzosowiskach, tor-
fowiskach, nieużytkach, w rowach i na pasach przydrożnych oraz w odległości mniej-
szej niż 100 m od nich jest zabronione. W stosunku do osób naruszających wyżej wy-
mienione zasady mogą być stosowane sankcje karne określone w Kodeksie Wykroczeń 
i w Kodeksie Karnym, do pozbawienia wolności włącznie. 

Pozostawione na łąkach, pastwiskach i nieużytkach rolnych nieskoszone trawy, 
zeschnięte liście i pędy utrudniają odrastanie nowym roślinom. Rolnicy znaleźli naj-
prostsze dla nich rozwiązanie tego problemu - podpalają całe łąki.

Z rolniczego punktu widzenia takie działanie jest zabiegiem niewłaściwym  
i szkodliwym, powodującym, m.in.: obniżenie plonu zielonej masy, niszczenie mikro-
organizmów (bakterii, grzybów) niezbędnych do utrzymania równowagi biologicznej 
życia w biocenozie łąkowo-pastwiskowej, niszczenie miejsc lęgowych wielu gatun-
ków owadów, płazów, ptaków i zwierząt, marnotrawstwo wartościowej paszy. 

Podczas pożarów traw dochodzi ponadto do powstania wielu niebezpiecz-

nych zjawisk: od palącego się poszycia 
gleby zapaleniu ulega podziemna war-
stwa torfu, który może zalegać nawet do 
kilkunastu metrów w głąb. Są to pożary 
długotrwałe (nawet do kilu miesięcy)  
i wyjątkowo trudne do ugaszenia. Ponad-
to, w przypadku, gdy zwykła łąka po po-
żarze regeneruje się przez kila lat to pokła-
dy torfu potrzebują na to kilku tysięcy lat, 
powiewy wiatru powodują bardzo szybkie 
rozprzestrzenianie się pożaru, który bar-
dzo często przenosi się na zabudowania 
mieszkalne, gospodarcze oraz lasy. Nie-
jednokrotnie w takich pożarach ludzie tra-
cą dobytek całego życia. Występuje rów-
nież bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia 
i życia ludzi. Powstające podczas pożaru 
duże zadymienie jest szczególnie groźne 
dla osób przebywających w bezpośrednim 
sąsiedztwie miejsca zdarzenia z uwagi na 
możliwość zaczadzenia, a ponadto powo-
duje zmniejszenie widoczności na dro-
gach, co może prowadzić do powstania 
groźnych w skutkach kolizji i wypadków 
drogowych. Przedstawiając powyższe, 
należy również zwrócić uwagę na fakt, że 
pożary nieużytków, z uwagi na ich charak-
ter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują 
znaczną liczbę sił i środków Państwowej 
Straży Pożarnej, które w tym czasie mogą 
być niezbędne w innym miejscu dla rato-
wania życia i mienia ludzkiego.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Wesołego wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół

życzy

Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie 
mł. insp. Ryszard Kornaga 

oraz policjanci i pracownicy cywilni  
Komendy Powiatowej Policji  

w Brzozowie 
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Na podstawie materiałów 
kpt. Tomasza Mielcarka

Ponadto koszty takich akcji (paliwo, środki gaśnicze, 
amortyzacja sprzętu itp.), które ponosi całe społeczeństwo są 
znaczne. Jednocześnie, z uwagi na to, że dojazd do miejsc wy-
stępowania pożarów nieużytków jest zazwyczaj utrudniony, 

         Po raz kolejny brzozowscy strażacy z Klubu HDK „Strażacki  
Dar” stawili się na akcji oddawania krwi. 25 lutego 2013 r. oddali  
4500 ml krwi. W akcji udział wzięli: asp. Bujacz Oktawian, st. str. 
Długosz Michał, st. str. Kaczor Łukasz, str. Bukowczyk Tomasz, 
mł. ogn. Zawada Grzegorz, str. Szmyd Rafał, asp. Przybyłowski 
Paweł, st. ogn. w st. spocz. Winiarski Bogusław, dh. Wiktor Ry-
marowicz - OSP Trześniów.

       W imieniu wszystkich członków Klubu HDK „Strażacki 
Dar” składamy  serdeczne  podziękowania właścicielowi  Pra-
cowni Reklamy STYL  Panu Mariuszowi Kusiakowi z Brzozowa 
za przekazanie bilbordów promujących VIII edycję  Programu 
2013 rok „OGNISTY RATOWNIK – GORĄCA KREW".

bardzo często dochodzi do uszkodzenia pojazdów gaśniczych co 
dodatkowo te koszty zwiększa.
Opracowano na podstawie materiałów źródłowych: http://www.podkar-
pacie.straz.pl/

„Ognisty ratownik – gorąca krew”

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

Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny

 i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja
życzy  

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Brzozowie 

st. bryg. Jan Szmyd wraz z załogą
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JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU
POWIATOWY  URZĄD  PRACY

ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów
tel. 13 43 421 37, 13 43 421 49, fax 13 43 421 48

Powyższe hasło to tytuł projektu konkursowego realizowanego przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie. Jego budżet sięga 1 625 806 złotych.

- W 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy  
w Brzozowie, oprócz wielu innych działań ma-
jących na celu aktywizację osób bezrobotnych 
takich jak staże, prace interwencyjne, szkolenia, 
bądź roboty publiczne, realizuje też projekt kon-
kursowy „Zostań Przedsiębiorcą”. Jego celem 
głównym jest podniesienie poziomu aktywności 
zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób 
pozostających bez pracy oraz stworzenie warun-
ków dla rozwoju aktywności zawodowej w regio-
nie – wyjaśniał Józef Kołodziej, Dyrektor PUP  
w Brzozowie.

Uczestnikami projektu będzie 80 osób bez-
robotnych (28 kobiet i 52 mężczyzn) zarejestro-

wanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie przez okres co najmniej 
6 miesięcy. Okres ten liczony jest od dnia ostatniej rejestracji do dnia przystą-
pienia do projektu. Aby zakwalifikować się do uczestnictwa w projekcie nale-
ży spełnić 3 warunki. Należy posiadać status osoby bezrobotnej i zarejestro-
wanej co najmniej 6 miesięcy w PUP w Brzozowie oraz być zameldowanym  
i mieszkać na terenie powiatu brzozowskiego. Ostatnim kryterium są przyzna-
ne w przeszłości beneficjentowi bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności 

Zostań Przedsiębiorcą gospodarczej. Do projektu nie może przystąpić 
osoba, która otrzymała takie wsparcie w okre-
sie od 01.01.2008 r. do roku bieżącego. Jako, że 
przedsięwzięcie realizowane będzie od stycznia 
2013 do 31 grudnia 2014 r. rekrutacja odbywać się 
będzie cyklicznie 8-krotnie, po 4 tury w każdym 
roku (w miesiącach II-III, IV-V, VI-VII, VIII-IX), 
według takich samych zasad, po 10 osób w każdej 
turze. - Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń 
z zakresu przedsiębiorczości, w ramach których 
wszyscy uczestnicy projektu – 80 osób - zapozna-
ją się, m. in. z podstawami prawnymi i zasadami 
organizacji działalności gospodarczej, zagad-
nieniami dotyczącymi finansowania działalności 
czy konstruowania biznes planu. Siedemdziesiąt 
osób, które uzyskają największą liczbę punktów  
z zadań (dotyczących biznesplanu i wiedzy  z za-
kresu szkolenia) otrzyma środki finansowe na roz-
wój przedsiębiorczości w wysokości 20 000 zło-
tych – dodał Dyrektor Kołodziej.

 Projekt jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Prio-
rytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 
Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsię-
biorczości i samozatrudnienia.

Dyrektor PUP Józef Kołodziej

Elżbieta Boroń

4 marca br. w sali narad Starostwa Powia-
towego w Brzozowie odbyło się szkolenie dla na-
uczycieli edukacji wczesnoszkolnej zorganizowane  
w ramach współpracy Anity Kafel Dyrektor Po-
radni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozo-
wie z przedstawicielem Wydawnictwa OPERON 
Agnieszką Kowalską.

Spotkanie odbywało się w dwóch blokach 
tematycznych. Część I na temat „Efektywna indy-
widualizacja w praktyce” (Kolorowa klasa) prezen-
towała Agnieszka Kowalska, która przedstawiła 
opracowane przez Wydawnictwo OPERON baj-
ki terapeutyczne, mogące bardzo pomóc naszym 
szkrabom w pokonaniu dziecinnych lęków, a także 
wyjaśniła, do czego służy alfabet polisensoryczny 
oraz w jaki sposób korzystać z oferty OPERON 
– multimedialnych prezentacji do wykorzystania 
podczas lekcji, możliwości korzystania z gotowych 
lub tworzonych przez nauczycieli w oparciu o bazę 
wydawnictwa testów szkolnych oraz kart spraw-
dzających wiedzę wraz z umiejętnościami. Część 
II spotkania prowadziła pedagog Marta Walek. 
Omawiała temat „Sojusznicy czy wrogowie, czy-
li  o (nie zawsze) łatwej współpracy nauczycieli  

Szkolenie dla nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej

z rodzicami”. Jest to tematyka ciągle aktualna i wciąż budząca duże emocje 
zarówno wśród nauczycieli, jak i rodziców. Poruszone zostały następujące 
zagadnienia:

Uczestnicy szkolenia

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BRZOZOWIE
ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel. 13 43 410 53, 
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- wypalenie zawodowe;

Natomiast wśród barier leżących 
po stronie rodzica wymieniała:
 - brak wiary rodzica w to, że będzie 
wysłuchany i zrozumiany;
- unikanie kontaktów z nauczycielami;
- lęk, aby nie urazić nauczyciela;
- słuchanie złych informacji  
o swoim dziecku, powoduje obniżenie 
poczucia swojej wartości;
- nauczyciel nie wzbudza dostateczne-
go zaufania 

- rodzice nie zawsze mają odczucie, że 
są oczekiwani przez nauczyciela;

- brak czasu i odpowiedniego miejsca na 
rozmowę poza momentami wyznaczo-
nymi na ten cel (wywiadówki itp.);

- rodzice nie mają poczucia, że podejmo-
wana przez nich aktywność na terenie 
szkoły jest rzeczywiście pożądana.

W dalszej części szkolenia Mar-
ta Walek doradziła nauczycielom, jak 
przygotować się do rozmowy z rodzi-
cami oraz jak zachęcić ich do współpra-
cy. Omówiła także model asertywnego 
wyrażania krytyki i przebieg rozmowy  
w przypadku skargi ze strony rodzica. 

Na zakończenie nauczycielom 
rozdano materiały dydaktyczne Kolo-
rowa klasa. Zajęcia cieszyły się dużym 
zainteresowaniem i pozytywnym odbio-
rem ze strony uczestników szkolenia.

1. Jak zaprosić rodziców do współpracy?
2. Przyczyny barier w kontaktach z rodzicami.
3. Jak przygotować się do rozmowy z rodzica-

mi?
4. Zasady dobrej współpracy, omówienie proce-

dury wyrażania krytyki.
5. Problem słabej frekwencji na zebraniach lub 

braku konsekwentnej współpracy.
6. Trudne rozmowy z rodzicami, omówienie  

trudnych postaw rodzicielskich.
7. Kilka słów o autorytecie nauczyciela.

- Współpraca na linii rodzic – nauczyciel – uczeń jest bardzo ważna, bowiem 
wpływa na osiągnięcia dziecka – podkreślała Pani Marta Walek. Szczególną uwagę 

zwracała na bariery w kontakcie z rodzicem ze strony nauczy-
ciela, czyli:

- lęk przed naciskiem rodziców, ich przewagą liczebną, ar-
gumentami, atakami i agresją;

- poczucie, że rodzice nie słuchają wy-
starczająco uważnie, nie doceniają 

zaangażowania nauczyciela;
- poczucie braku realnego 

wpływu na wychowanie 
dziecka;
- brak umiejętności ra-
dzenia sobie z agresyw-
nym rodzicem;
- poczucie porażki wyni-
kające z braków efektów 

dotychczasowych oddziaływań wobec rodziców nieradzących sobie z problemem wła-
snego dziecka;

- poczucie, że problem nie tkwi w dziecku, lecz w rodzinie;
- lęk przed wystąpieniem publicznym;
- zniechęcenie wywołane brakiem pozytywnych reakcji ze strony rodziców;

- Daję wam ostatni rozkaz. Dobrą 
swą pracę i działalność prowadzić w duchu 
odzyskania przez Polskę niepodległości  
i ochrony ludności polskiej przed zagładą. 
Starajcie się być przewodnikami narodu  
i realizatorami niepodległego państwa 
polskiego – nawoływał generał Leopold 
Okulicki, ostatni Komendant Główny Ar-
mii Krajowej.

Działo się to 19 stycznia 1945 
roku. W dniu rozwiązania Armii Krajowej  
i w czasie, kiedy przyporządkowanie Pol-
ski do radzieckiej strefy wpływów stało się 
faktem dokonanym. O tych, którzy wierni 
byli słowom generała Okulickiego, przez 
co w większości zapłacili za swoją decyzję 
najwyższą cenę, a z historii Polski wyma-
zani zostali na kilka dziesięcioleci, mówił 
podczas wykładu dla uczniów brzozow-
skich szkół ponadgimnazjalnych Poseł 
na Sejm RP – Piotr Babinetz. Spotkanie 
zorganizowali: Henryk Kozik – Przewod-
niczący Rady Powiatu w Brzozowie, 
Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej 

Antykomunistyczni powstańcy

w Brzozowie  i Jan Giefert – Dowódca 
brzozowskiej Jednostki Związku Strze-
leckiego Rzeczpospolitej. 

Było ich około 200 tysięcy. Partyzan-
ci, konspiratorzy, ludność wspierająca, za-
pewniająca żywność walczącym przeciw-
ko instalującej się komunistycznej władzy.  
Przez 19 lat (1944-1963) tworzyli społecz-
ność nazwaną we współczesnej historio-
grafii „Żołnierzy Wyklętych”. Walczyli  
w sytuacji beznadziejnej, skazani na klęskę. 
Z przeciwnikiem dysponującym polskim  
i radzieckim aparatem bezpieczeństwa. 
Z wrogiem bezwzględnym. I z nowym 
porządkiem politycznym świata, ustano-
wionym przez mocarstwa jeszcze podczas 
trwania II wojny światowej. – Komuniści, 
wprowadzając terror, prowokowali do 
walki zbrojnej, a nie politycznej. Areszto-
wali osoby związane z Armią Krajową bez 
względu na to, czy kontynuowały one walkę 
w podziemiu antykomunistycznym, czy nie. 
Przykładem niech będzie żołnierz Armii 
Krajowej, młody człowiek, Jan Stefanik 
pochodzący spod Krosna. Po zakończeniu 
wojny podjął naukę w krośnieńskim liceum, 
nie prowadząc żadnej działalności antyko-

Henryk Kozik - Przewodniczący Rady  
Powiatu w Brzozowie

Dyrektor PP-P Anita Kafel
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munistycznej. Pewnego poranka jednak 
patrol NKWD aresztował Stefanika tyl-
ko i wyłącznie za to, że był żołnierzem 
Armii Krajowej. Najpierw przebywał  
w krośnieńskim areszcie Urzędu Bezpie-
czeństwa, a następnie został wywieziony 
na Syberię, skąd po pewnym czasie udało 
mu się uciec. Będąc, wraz z grupą ucieki-
nierów, już blisko granicy polskiej przy-
gotowywał posiłek przy ognisku i dym 
został zauważony przez patrol Sowietów. 
Oczywiście po przejściu polskiej granicy 
Stefanik byłby również zagrożony ponow-
nym aresztowaniem, ale miałby na pew-
no większe szanse przetrwania. Niestety 
szansa ta nie była mu dana. Po schwy-
taniu skazany został na śmierć – mówił 
podczas wykładu Piotr Babinetz.

W obliczu takiego traktowania 
część młodych ludzi, zwłaszcza związa-
nych z Armią Krajową, w zasadzie zmu-
szona była kontynuować walkę zbrojną. 
Jej zaniechanie, jak widać na powyższym 
przykładzie, niewiele strzegło przed 
aresztowaniami. Śmierć groziła im za 
sam udział w II wojnie światowej i przy-
należność do AK. Szukano takich sposo-
bów walki, żeby nie pochłonęła wielkiej 
liczby ofiar. Żeby nie była nawet w przy-
bliżeniu tak wyniszczająca, jak II wojna 
światowa, ograniczająca przelew krewi. 
Wybrano partyzantkę i walka trwała od 
roku 1944, aż do 1963, kiedy to został 
zabity ostatni żołnierz antykomunistycz-
nego podziemia, Józef Franczak. Do naj-
większych sukcesów antykomunistycz-
nego podziemia należało między innymi 
rozbicie oddziału NKWD koło Leżajska 
7 maja 1945 roku. Zabitych zostało około 
70 enkawudzistów. 

Spektakularne akcje przeprowadza-
no też na terenie powiatu brzozowskiego. 
Między innymi 13 grudnia 1945 roku 
zdobyte zostało więzienie w Brzozowie, 

z którego uwolniono 11 aresztowanych – 
uczestników konspiracji. Również w 1945 
roku, w Domaradzu, kompania Dragana 
Sotirovicia, Serba wywodzącego się z od-
działów leśnych Armii Krajowej, rozbiła 
oddział NKWD, którego celem było roz-
pracowanie konspiracji niepodległościo-
wej. Zaangażowana była także młodzież. 
W listopadzie 1945 roku czworo uczniów 
Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie 
(2 dziewczyny i 2 chłopaków) próbowa-
ło wysadzić pomnik Armii Czerwonej  
w tym mieście. – Pomnik udało się uszko-

dzić, ale został szybko odbudowany. Nikt 
z uczestników akcji nie został pojmany. 
Wszyscy przeżyli PRL – podkreślił prowa-
dzący wykład Poseł Piotr Babinetz.

Do najważniejszych postaci nie-
podległościowej konspiracji w powiecie 
brzozowskim należeli między innymi: 
Franciszek Woźniak – w kwietniu 1946 
roku przeprowadził zamach na brzo-
zowskiego szefa Powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego w Woli 

Komborskiej, Antoni Żubryd – zorgani-
zował Samodzielny Batalion Operacyjny 
„Zuch”, podporządkowując się następnie 
Narodowym Siłom Zbrojnym i liczył od 
200 do 300 żołnierzy, czy ksiądz Włady-
sław Gurgacz – nominowany na jednego 
z naczelnych kapelanów Polskiej Pod-
ziemnej Armii Niepodległościowej.

- Cieszę się, że możemy wreszcie 
mówić o niepodległościowej konspiracji, 
walczącej o wolność we wczesnych latach 
powojennych. Że możemy w końcu uczcić 
pamięć tworzących ją żołnierzy. Jak cie-
kawa to część polskiej współczesnej histo-
rii niech świadczy ilość młodzieży słucha-
jącej wykładu. I jej zachowania podczas 
prelekcji. Wzorowego. Bez szmerów,  
tylko w skupieniu i z zainteresowaniem. 
Jestem postawą tych młodych ludzi zbu-
dowany. To w jakiś sposób podkreśla też 
wagę tamtych wydarzeń. I znaczenia roli, 
jaką odegrali w naszej historii „Żołnierze 
Wyklęci”. Wyklęci przez komunistów, bo 
niegodzących się z powojenną rzeczywi-
stością. Walczących o wolną Polskę, lecz 
nie mający możliwości w niej żyć. My 
taką możliwość już mamy, więc mamy 
też obowiązek uczcić ich pamięć. Tych, 
którzy jako pierwsi sprzeciwili się syste-
mowi obalonemu 45 lat później. Między 

innymi poprzez rozpowszechnianie ich 
bohaterskich czynów wśród młodych Po-
laków – powiedział Henryk Kozik – Prze-
wodniczący Rady Powiatu w Brzozowie, 
Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej 
w Brzozowie, współorganizującego wraz 
z Jednostką Związku Strzelców Rzecz-
pospolitej w Brzozowie wykład Posła na 
Sejm RP Piotra Babinetza z okazji „Dnia 
Żołnierzy Wyklętych”.

Wykład Posła na Sejm RP Piotra Babinetza

W spotkaniu uczestniczyła młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych

Sebastian Czech
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Początkowo Polska Rzeczpospolita Ludowa kojarzyła im się 
z kultowymi serialami zrealizowanymi w tamtym czasie. Najpierw 
byli to „Czterej pancerni i pies”, a następnie produkcje komedio-
we, głównie Stanisława Barei, ukazujące absurdy, odsłaniające  
w humorystycznej formie kulisy życia w PRL. W miarę dorasta-
nia w socjalistyczną rzeczywistość wprowadzały Piotra Mazura, 
Karola Winiarskiego, Piotra Faciszewskiego oraz Tomasza Rajchla 
wspomnienia rodziców i dziadków. Dzisiaj historia Polski lat 1945-
1989 oznacza dla nich sukces. Zarówno indywidualny, jak i szkoły 
przez nich reprezentowanej. Czyli I Liceum Ogólnokształcącego  
w Brzozowie.
Bezkonkurencyjni

Podopieczni Katarzyny Wawrzak i Michała Wolaka, history-
ków z brzozowskiego liceum, zaimponowali wiedzą podczas finało-
wego konkursu „Oblicza PRL”, zorganizowanego przez rzeszowski 
oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Głogowie Małopolskim. 
Wojewódzką rywalizację wygrał Piotr Mazur (klasa II g), trzeci był 
Piotr Faciszewski (klasa II c), ósmą lokatę zajął Tomasz Rajchel 
(klasa III a), zaś na jedenastej pozycji konkurs ukończył Karol Wi-
niarski (klasa II c). Do eliminacji szkolnych przystąpiło ponad 300 
uczestników z całego województwa podkarpackiego, a do finału 
zakwalifikowano 32 osoby z 20 szkół. – Piotrek Mazur zdeklaso-
wał resztę stawki. Zdobył maksymalną ilość punktów albo do kom-
pletu zabrakło mu zaledwie jednego. Był poza konkurencją. Różni-
ca między miejscami od 2 do 8 była natomiast minimalna. Biorąc 
pod uwagę skomplikowane dzieje PRL-u, kontrowersje, jakie budzi 
ten rozdział polskiej historii, należy uznać te osiągnięcia za duży 
sukces. Wymienieni uczniowie stanowią stałą ekipę, uczestniczącą  
w wielu konkursach historycznych, z Wiedzy o Społeczeństwie oraz 
prawniczych – podkreślił Michał Wolak.
Emigracja 

Zwycięzca, po teście składającym się z 30 pytań, referował 
przed komisją konkursową temat „Emigracja i środowisko emigra-
cyjne w latach 1956-1989”. – Akurat tuż przed wejściem przypomi-
nałem sobie to zagadnienie. Ciekawe, bo tyczące szerokiego środo-
wiska. Zacząłem od emigracji wojskowej po II wojnie światowej, 
poruszyłem konsekwencje nagonki antysemickiej po wydarzeniach 
marcowych w 1968 roku, następnie omówiłem masowe wyjazdy po 
wprowadzeniu stanu wojennego, a na zakończenie przedstawiłem 
emigrację zarobkową. Podsumowałem przekazaniem insygniów 
prezydenckich przez prezydenta RP na uchodźstwie, Ryszarda Ka-
czorowskiego prezydentowi Lechowi Wałęsie w grudniu 1990 roku 
podczas uroczystego zaprzysiężenia Wałęsy, wybranego w wybo-
rach powszechnych na najwyższy urząd w państwie.  Powiedziałem 

sporo i miałem nadzieję, że dobrze 
wypadłem w opinii komisji. Ocena 
potwierdziła moje odczucia. Pierw-

sze miejsce mimo wszystko trochę mnie zaskoczyło i oczywi-
ście ogromnie ucieszyło. – podkreślił Piotr Mazur, pierwszy 
w konkursie. Tomasz Rajchel natomiast wylosował pytanie: 
„Formy oporu społeczeństwa polskiego w latach 1956-1989”. 
– Omówiłem między innymi wydawnictwa i literaturę w dru-
gim obiegu, ale szczerze mówiąc nie był to mój temat wy-
marzony. Wypowiedzi ustne były ograniczone czasowo do 10 
minut – dodał ósmy w konkursie uczeń liceum. Obaj mają 
ulubione zagadnienia z historii PRL, które interesują ich  
w sposób szczególny. – Lubię tematykę żołnierzy wyklętych. 
Wiąże się ona bezpośrednio z II wojną światową, której hi-

storia zawsze była mi bliska. Ponadto sporo czytam o wyda-
rzeniach czerwcowych w Poznaniu w 1956 roku – stwierdził 
Piotr Mazur. – Dla mnie jeden z ciekawszych rozdziałów PRL 
umiejscowiony jest w bliższej nam przestrzeni czasowej. Do-
tyczy wydarzeń z najnowszych dziejów Polski, a mianowicie 
stanu wojennego, wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku  
– podkreślił Tomasz Rajchel.
Świadkowie tamtych czasów

Jako się rzekło, o historii PRL-u uczestnicy konkursu 
dowiadywali się również od rodziców i dziadków. – To jeden 
z powodów, że dzieje PRL tak bardzo nas interesują. Historia 
tych lat bowiem, to także historia życia naszych najbliższych. 
To oni opowiadali nam o ograniczeniach i trudnościach do-
tyczących funkcjonowania w socjalistycznej ojczyźnie. Na 
podstawie przekazu rodziców i dziadków sami wyciągaliśmy 
część wniosków na temat życia w PRL-u, rysował nam się pe-
wien obraz wydarzeń lat 1945-1989 – oznajmili Piotr Mazur 
i Tomasz Rajchel.

Obaj mieli też styczność ze sprzętami gospodarstwa 
domowego, służącymi w PRL-u oraz samochodami produ-
kowanymi w ludowej Polsce. – Jeździliśmy jakiś czas fiatem 
126p z roku 1977. Długo w sumie służył, więc o PRL-owskiej 
motoryzacji zdanie powinienem mieć dobre – zażartował 
Piotr Mazur.

Zwycięzca konkursu „Oblicza PRL-u” oraz Piotr Faci-
szewski i Karol Winiarski (Tomasz Rajchel zdaje w tym roku 
maturę, więc musi poświęcić czas na przygotowania do egza-
minu dojrzałości) wezmą najprawdopodobniej udział w olim-
piadzie „III RP”. Będą więc mogli porównać rzeczywistość 
lat 1989 – do dzisiaj, z poprzedzającym ją PRL-em. I skon-
frontować wiedzę książkową z życiowymi doświadczeniami. 
Już nie tylko rodziców i dziadków, ale również własnymi.

Sukces uczniów I LO w Brzozowie w historycznym konkursie „Oblicza PRL”

Znawcy dziejów ludowej Polski

Piotr Mazur odbiera gratulacje za zajęcie I miejsca w konkursie

Od lewej stoją: Piotr Mazur, Tomasz Rajchel, Karol Winiarski, poniżej: Piotr Faciszewski Sebastian Czech, fot. Archiwum IPN Rzeszów
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14 marca br. w sali narad Staro-
stwa Powiatowego w Brzozowie odbyło 
się Walne Zebranie Członków Stowarzy-
szenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia 
Brzozowska”, w trakcie którego podsu-
mowano działalność LGD w 2012 roku  
i przyjęto plan działania i plan finansowy na 
rok 2013.

Sprawozdanie finansowe Stowarzy-
szenia za rok 2012 oraz informacje z dzia-
łalności Zarządu Stowarzyszenia w 2012 r. 
przedstawił Prezes Zarządu - Janusz Dragu-
ła. Omówił on poszczególne części sprawoz-
dania finansowego, w tym: bilans, rachunek 

wyników oraz informację dodatkową. Dodatni wynik finansowy  
w kwocie 275 379,08 zł przeznaczony został na realizację bieżących 
wydatków w roku 2013.

Następnie Prezes przedstawił informacje o działaniach zre-
alizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia w ubiegłym roku, roz-
poczynając od omówienia naborów wniosków przeprowadzonych  
w ramach wdrażanych przez LGD działań.

Pierwsze nabory – w ramach „Odnowy i rozwoju wsi” oraz 
małych projektów – przeprowadzone zostały na przełomie czerwca 
i lipca ubiegłego roku. Limit środków dostępnych w ramach dzia-
łania „Odnowa i rozwój wsi” wynosił 761 345 zł. Do Biura LGD 
wpłynęły 2 wnioski, które po ocenie dokonanej przez Radę przeka-
zane zostały do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego. Z kolei limit środków dostępnych  
w ramach małych projektów wynosił 600 000 zł. Nabór poprzedzo-
ny został działaniami informacyjnymi i szkoleniowymi. Wydane 
zostały materiały informacyjne, których zakres tematyczny obej-
mował informacje o małych projektach i procedurach stosowanych  
w procesie naboru, oceny i wyboru operacji oraz kryteriach zgod-
ności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) i lokalnych kry-
teriach wyboru operacji. Zorganizowane zostały również 3 szkole-
nia pn. Zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów  
w kontekście zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Do Biura LGD 
wpłynęło 25 wniosków na małe projekty na łączną wnioskowaną 
kwotę ponad 566 500 zł. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie roz-
patrzone przez Radę i przekazane do Urzędu Marszałkowskiego.

Na przełomie lipca i sierpnia 2012 r. odbyły się dwa kolej-
ne nabory wniosków w ramach działań „Tworzenie i rozwój mi-
kroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej”. Limit środków dostępnych w ramach działania „Two-
rzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosił 2 078 010 zł. Be-
neficjenci wykazali bardzo duże zainteresowanie możliwością do-
finansowania swoich inwestycji w ramach tego działania. Do Biura 
LGD wpłynęło 11 wniosków na działanie „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” na łączną wnioskowaną kwotę 2 285 180 
zł. Osiem wniosków zostało wybranych do dofinansowania przez 
Radę. Trzy wnioski nie uzyskały minimalnej liczby punktów, okre-
ślonej w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji dla tego dzia-
łania, czyli minimum 3 punktów i nie mogły zostać wybrane do do-
finansowania. Z kolei limit środków dostępnych w ramach działania 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wynosił 373 
052 zł. Do Biura LGD wpłynęły 3 wnioski na łączną wnioskowa-
ną kwotę 294 500 zł. Wszystkie wnioski w ramach tych działań po 

ich ocenie przekazane zostały do Podkarpackiego Oddziału 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Do zrealizowanych działań promocyjnych zaliczyć 
należy przede wszystkim przeprowadzenie akcji mającej na 
celu wyposażenie dzieci z przedszkoli i szkół z terenu po-
wiatu brzozowskiego w elementy odblaskowe, które zwięk-
szą ich bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. W ramach 
akcji rozdane zostały bezpłatnie odblaskowe gadżety prze-
znaczone m. in. do zawieszania na szkolne plecaki. Odblaski 
wykonane zostały w kilku kształtach i kolorach, aby swoim 
wyglądem zachęcały najmłodszych do ich używania. Dzięki 
przeprowadzonej akcji do ponad 60 przedszkoli i szkół pod-
stawowych z terenu objętego działalnością Stowarzyszenia 
– jakim jest powiat brzozowski - przekazano łącznie ponad 
6 600 gadżetów odblaskowych.

27 czerwca 2012 r. odbyło się sprawozdawczo-wy-
borcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”. Część sprawozdaw-
czą Zebrania stanowiło wystąpienie Prezesa Zarządu, który 
przedstawił Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzy-
szenia za okres kadencji w latach 2008-2012. W dalszej czę-
ści Walnego Zebrania Członków przystąpiono do wyboru 
członków organów LGD na kolejną czteroletnią kadencję. 

W ramach pierwszych głosowań uchwalono liczbę człon-
ków poszczególnych organów Stowarzyszenia. Następnie 
podjęte zostały uchwały w sprawie wyboru Zarządu, Rady 
oraz Komisji Rewizyjnej.

W 2012 roku rozpoczęto także przygotowania do 
opracowania międzyregionalnego projektu współpracy, 
który jest planowany do realizacji przez LGD „Ziemia 
Brzozowska” wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Zielo-
ne Bieszczady” oraz Stowarzyszeniem pn. Lokalna Grupa 
Działania Nowa Galicja. Celem projektu współpracy jest 
utworzenie łącznie 16 Nordic Walking Park - certyfikowa-
nych tras do uprawiania nordic walking. W ramach projektu 
współpracy w każdej z gmin powiatu brzozowskiego pla-
nuje się utworzenie 3-5 tras nordic walking o szacunkowej 
łącznej długości 40 km. Tym samym na obszarze objętym 
działalnością Stowarzyszenia LGD „Ziemia Brzozowska” 
powstanie minimum 240 km tras. W drugiej połowie roku 
odbyły się spotkania partnerskich LGD oraz spotkania kon-
sultacyjne z grupami docelowymi projektu. W dniu 26 listo-
pada 2012 r. pomiędzy trzema Lokalnymi Grupami Działa-
nia podpisana została umowa o wspólnej realizacji projektu 
współpracy pn. NORDIC WALKING PARK POŁUDNIE 
PODKARPACIA.

Stowarzyszenie LGD 
„Ziemia Brzozowska”

Justyna Kopera 
Kierownik Biura 

Stowarzyszenia LGD

Justyna Kopera 
Kierownik Biura Stowarzyszenia

LGD „Ziemia Brzozowsla”
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Jeszcze w tym roku zakończą się prace rewitalizacyjne  
w parku gminnym w Jasienicy Rosielnej. Inwestycja ma zwięk-
szyć atrakcyjność turystyczną samej miejscowości i gminy.

Z myślą o mieszkańcach i turystach
- Przedsięwzięcie związane jest z rewaloryzacją części 

zieleni parku. Postaramy się odtworzyć historyczny układ części 
jego nasadzeń i wyposażenia. Wykonane zostaną alejki spacero-
we i pieszo-jezdne o nawierzchni grysowej, nasadzone drzewa 
liściaste, iglaste i krzewy. Nie zabraknie też bylin i kwiatów. Po-
wstanie również altana widokowa i zegar słoneczny. Efektu do-
pełni oświetlenie oraz ławeczki. Chcemy, aby park stał się atrak-
cyjnym miejscem na spędzanie wolnego czasu. Tym bardziej, że 
funkcjonuje już na jego terenie plac zabaw, z którego chętnie 
korzystają najmłodsi mieszkańcy naszej gminy – stwierdził Ma-
rek Ćwiąkała, Wójt Gminy Jasienica Rosielna.

Warto tu dodać, że zachowała się tam też resztka parku 
krajobrazowego z pierwszej połowy XIX wieku ze starodrze-
wiem i stawem. Otaczają one fragmenty kolumnowego portyku 
dawnego dworu Wysockich, który spłonął w 1917 r. Park wpisa-
ny jest do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Projekt inwestycji został złożony do Lokalnej Grupy 
Działania „Ziemia Brzozowska”. Zyskał on dofinansowanie  
w ramach PROW w wysokości 75 procent kosztów kwalifiko-
wanych.

Już za kilka miesięcy park stanie się atrakcyjnym i pełnym uroku  
miejscem na spędzenie wolnego czasu

Cztery budynki użyteczności publicznej na terenie gminy 
Jasienica Rosielna objęte zostaną termomodernizacją. Wartość 
inwestycji przekracza 1 milion 500 tysięcy złotych.

Prace obejmą Zespół Szkół w Orzechówce, Zespół Szkół 
w Jasienicy Rosielnej, budynek OSP w Woli Jasienickiej oraz 
tzw. „Agronomówkę” w Jasienicy Rosielnej, w której mieszczą 
się mieszkania. – W obecnym stanie odbiegają one w znacz-
ny sposób od standardów, jakie powinny spełniać nowoczesne 
obiekty tego typu. Duże straty ciepła generuje bardzo zły stan 
stolarki okiennej. W części z nich jest też nieefektywny system 
c.o., a część nie posiada go wcale. Brak możliwości regulacji 
instalacji centralnego ogrzewania powoduje, że pomieszczenia 
są albo przegrzane albo niedogrzane. Straty ciepła związane 
są również z brakiem ocieplenia ścian zewnętrznych i dachów. 
Dzięki tej inwestycji możliwa będzie nie tylko minimalizacja 
kosztów zużycia energii, co pociągnie za sobą oszczędności 
budżetowe, ale także poprawa estetyki i stanu technicznego 
tych 4 budynków – tłumaczył Marek Ćwiąkała, Wójt 
Gminy Jasienica Rosielna.

W Zespole Szkół w Orzechówce 
wykonane będzie docieplenie ścian ze-
wnętrznych i stropów, modernizacja in-
stalacji c.o. i kotłowni, wymiana części 
drzwi oraz renowacja elewacji.  Prace 
termomodernizacyjne nie ominą też bu-
dynku, w którym mieści się Zespół Szkół 
w Jasienicy Rosielnej. Tam to, ocieplo-
ny zostanie strop nad salą gimnastyczną  
i ostatnią kondygnacją użytkową łącz-
nika, a także wymienione okna w sali 
gimnastycznej i łączniku. Planowany 
jest też remont instalacji c.o. Obiekt OSP  
w Woli Jasienickiej otrzyma docieplenie 

ścian zewnętrznych i stropów, nowe okna i parapety oraz drzwi 
wejściowe. Planowane jest tam też wykonanie opaski z kostki 
brukowej w otoczeniu budynku, nowego systemu odprowadza-
nia wód opadowych oraz instalacji odgromowej. Budynek OSP 
zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną na potrzeby 
własne budynku. W budynku „Agronomówki” wymieniona 
zostanie część stolarki okiennej oraz docieplenie przegród ze-
wnętrznych.

Inwestycja realizowana będzie przez obecny i przyszły 
rok. Zyskała ona dofinansowanie z RPO w wysokości 85 pro-
cent.

Będzie cieplej i równocześnie ekonomiczniej

Budynek Zespołu Szkół w Jasienicy Rosielnej

Elżbieta Boroń

Elżbieta Boroń
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Rozpoczęto budowę wodociągu i stacji uzdatniania wody dla 
Bliznego. Koszt wykonania inwestycji, bez przyłączy, sięga kwoty 
ponad 8 milionów 600 tysięcy złotych.

- Woda do celów bytowych i gospodarczych w naszej gminie 
pobierana jest ze studni głębinowych, wierconych i kopanych. Jej ja-
kość jest różna, jednak w przeważającej większości nie odpowiada 
warunkom Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Przyczyną złego stanu 
wody jest obecne w niej wysokie stężenie pierwiastków żelaza, man-
ganu i związków azotu. Obecność tych składników powoduje jej brak 
przydatności do picia. Inny powód rozpoczęcia inwestycji to niedobór 
oraz okresowy brak wody w studniach kopanych, których jest najwię-
cej w miejscowości. Dlatego też, podjęliśmy decyzję o budowie sieci 
wodociągowej, która będzie rozprowadzać, dobrą jakościowo, uzdat-
nioną i w odpowiedniej ilości, wodę z nowych studni głębinowych  
– wyjaśniał Marek Ćwiąkała, Wójt Gminy Jasienica Rosielna.

Istniejąca w gminie sieć wodociągowa zaopatruje 7 procent 
ogółu mieszkańców i jest zlokalizowana w Jasienicy Rosielnej. Za-
kład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna, który za-
opatruje w wodę odbiorców mieszkających w środkowej części Jasie-
nicy Rosielnej obsługuje 140 gospodarstw.

 Przedsięwzięcie zakłada wybudowanie ok. 47 km sieci wodo-
ciągowej, 2 stacje uzdatniania wody i 7 studzien głębinowych i jest 
to pierwszy etap budowy systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców 

Gmina Jasienica Rosielna odebrała promesę w wysokości 90 ty-
sięcy złotych na przebudowę drogi na tzw. „Zagrodę” w Bliznem.

Dotacja opiewa na całkowitą wartość inwestycji. Planowane ro-
boty przewidują wzmocnienie korpusu drogi, wykonanie na niej na-
wierzchni bitumicznej oraz regulację odpływającej wody deszczowej, 
która dotychczas systematycznie ją degradowała. 

- Prace ruszą już wkrótce i  niedługo mieszkającym tam osobom 
znacznie poprawią się warunki komunikacyjne oraz dostęp do poszcze-
gólnych posesji – stwierdził Marek Ćwiąkała, Wójt Gminy Jasienica 
Rosielna.

Ruszyła budowa wodociągu

Poprawi się komfort jazdy

gminy. – W Bliznem powstał 
już Zespół ds. budowy wodo-
ciągu przy Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Bliznego. Komitet 

ten zlecił przygotowanie projektu przyłączy do sieci. Jest to 
tym zasadniejsze, że ponad 80 procent mieszkańców- 600 
gospodarstw tej miejscowości wyraziło chęć przyłączenia 
się do wodociągu – stwierdził Wójt Ćwiąkała.

Budowa sieci wraz ze stacjami uzdatniania wody  
i odwiertem studni to jedna z największych inwestycji 
na terenie gminy Jasienica Rosielna. Koszt budowy sieci  
i instalacji uzdatniania wody zamknie się w kwocie ponad  
8 milionów 600 tysięcy złotych. Wiercenie studni wycenio-
no na ok. 664 tysiące złotych. Inwestycja zyskała dofinan-
sowanie z PROW w wysokości 4 milionów złotych. Zakoń-
czenie przedsięwzięcia planowane jest na czerwiec 2014 r.

Już niedługo ubity trakt zyska nawierzchnię bitumiczną Elżbieta Boroń

Elżbieta Boroń
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Powyższym hasłem zatytułowany jest 
projekt skierowany do młodzieży mieszkają-
cej na terenie gminy Jasienica Rosielna. Bie-
rze w nim udział 18 osób o zainteresowaniach 
kulinarnych w wieku od 13 do 19 lat.

Projekt „Poszukiwacze zaginionych 
smaków” realizowany jest w ramach Regio-
nalnego Konkursu Grantowego „Równać 
szanse”. – Misją programu jest wyrównanie 
szans na lepszy start w dorosłe życie młodzieży 
z terenów wiejskich i małych miast, liczących 
sobie do 20 tysięcy mieszkańców. Tego typu 
projekty rozwijają u młodych ludzi różnorod-
ne umiejętności, które pomogą im lepiej za-
planować własną przyszłość i odnieść w niej 
osobisty sukces. Uczą one też nawiązywania 
nowych relacji społecznych - z innymi ludźmi 
czy instytucjami oraz rozwijają umiejętności 
pracy w grupie – wyjaśniała Krystyna Kielar, 
Koordynator projektu z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Jasienicy Rosielnej.

Nowy projekt skierowany jest do osób 
interesujących się sztuką kulinarną. – Pierw-
szym zadaniem młodzieży było wyszukanie mało znanych lub 
zapomnianych już przepisów regionalnych. Jako, że nie funk-
cjonują one w internecie, trzeba było się o nie wypytać starszych 
mieszkańców gminy. Ze zdobytych receptur wybraliśmy kilka, 
które młodzież z pomocą naszej pani trener – Józefy Szyndlar, 
przygotowała. Muszę przyznać, że u  uczestników widać pełne 
zaangażowanie. Chętnie przychodzą na warsztaty i chyba jesz-
cze chętniej gotują – stwierdziła z uśmiechem Krystyna Kie-
lar. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w Domu Ludowym  
w Woli Jasienickiej. Tam też gotują. Na swoim koncie mają 
już wykonaną i zdegustowaną m.in.  wiercankę, kotlety ziem-
niaczano – serowe oraz proziaki z masłem czosnkowym. – Już 
samo szukanie tych przepisów było fajne, bo babcie nieraz  

i ciekawe historie nam poopowiada-
ły. Zresztą jak chcieliśmy ugotować 
coś smacznego i staropolskiego, 
to przecież musieliśmy mieć z cze-
go. Ja, podobnie jak zgromadzone 
tu osoby, lubię czasami coś sobie  
w domu przygotować. Tutaj pod fa-
chowym okiem pani trener możemy 
spróbować przyrządzić coś bardziej 
zaawansowanego. Zresztą uczest-
nictwo w tych zajęciach to sama 
przyjemność, bo nie dość, że uczymy 
się czegoś fajnego, to jeszcze można 
tutaj mile spędzić czas, bo towarzy-
stwo i panująca atmosfera są świet-
ne – stwierdziła Gabriela Gurgacz, 
jedna z uczestniczek projektu. – Ja 
swoją przyszłość wiążę z zawodem 
kucharza. Uczęszczam właśnie do 
szkoły o takim profilu, więc z ogrom-
ną chęcią przychodzę na te zajęcia. 

Udało mi się zdobyć zeszyt z babciny-
mi przepisami i mam nadzieję, że kil-

ka z nich tutaj wypróbujemy. Obecnie mamy mnóstwo trendów  
w gotowaniu, łącznie z kuchnią molekularną. Wydaje mi się jed-
nak, że my Polacy lubimy mimo wszystko zjeść smacznie i syto. 
A takie smaki są właśnie w tej naszej tradycyjnej  i regionalnej 
kuchni – dodał Michał Bąk, inny uczestnik.

Zebrane przez młodzież przepisy zostaną wydane w for-
mie folderu na podsumowanie projektu. Przedsięwzięcie finan-
sowane jest przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności 
administrowaną przez Fundację Dzieci i Młodzieży w ramach 
Regionalnego Konkursu Grantowego Równać Szanse 2012.

Gabriela Kwolek otrzymała 
tytuł „Czytelnika roku”, w rozstrzy-
gniętym właśnie plebiscycie czytel-
niczym za ubiegły rok zorganizo-
wanym, w filii biblioteki gminnej  
w Woli Jasienickiej.

- Poprzez tego typu konkurs 
staram się zachęcić moich czytelni-
ków do sięgania po książki. Plebi-
scyt organizowany jest od wielu lat  
i niezmiennie cieszy się powodze-
niem. Osoba z pierwszą nagrodą 
zwykle ma na swym koncie około 
120 przeczytanych rocznie ksią-
żek. Najważniejsze jednak jest to, 
że jedne osoby zachęcają drugie do 

Wyłoniono „Czytelnika roku”

Poszukiwacze zaginionych smaków

sięgnięcia po tą, czy inną publikację. I nie 
jest ważne ile ma się lat. Przychodzą tutaj 
bowiem maluchy mające kilka lat, nastolatki  
i osoby starsze liczące sobie już kilkadziesiąt 
wiosen – mówiła Kazimiera Wojtanowska, 
bibliotekarka w Woli Jasienickiej.

W tym roku nagrodzono 10 osób. 
Nagrody książkowe wręczał Jan Winiar-
ski, Dyrektor GOK w Jasienicy Rosielnej.  
W gronie nagrodzonych, oprócz wymie-
nionej już wyżej Gabrieli Kwolek, znaleźli 
się: Halina Gerlach, Anita Gerlach, Paweł 
Kielar, Mikołaj Mnich, Weronika Korab, 
Gabriela Zięba, Elżbieta Grzywacz, Wioleta 
Boczar i Sandra Bober.

Elżbieta Boroń

W projekcie wzięło udział 18 osób  
o zainteresowaniach kulinarnych

Wręczenie nagrody dla Gabrieli Kwolek

Elżbieta Boroń
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I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
          im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA
- MATEMATYCZNO - FIZYCZNO - INFORMATYCZNY
- BIOLOGICZNO - CHEMICZNY
- HUMANISTYCZNY
- MATEMATYCZNO - GEOGRAFICZNY
- PROOFICERSKO - SPORTOWY

• 100% zdawalności na maturze obowiązkowych przedmiotów matu-
ralnych

• Przygotowujemy do studiów na najbardziej prestiżowych kierunkach
• Zapewniamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych

• Prowadzimy innowacje pedagogiczne
• Szczególny nacisk kładziemy na naukę języków obcych  
i przedmiotów przyrodniczych, zgodnie z wymogami rynku pracy

• Co roku mamy laureatów i finalistów olimpiad centralnych
• Jesteśmy szkołą otwartą na świat i Europę
• Pielęgnujemy tradycję i historię naszego kraju

SZKOŁA KRÓLEWSKICH MOŻLIWOŚCI

Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły
www.lobrzozow.edupage.org  
e-mail: lobrzozow@gmail.com

Oferta edukacyjna  2013/2014
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ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH

Oferta kształcenia w rOku szkOlnym 

     2013/2014
TECHNIKUM NR II 4-letnie
- technik budownictwa,
- technik drogownictwa,
- technik geodeta, 
- technik ochrony środowiska,
- technik architektury krajobrazu.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia
- murarz - tynkarz,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych 
  w budownictwie,
- betoniarz- zbrojarz,
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

- mechanik pojazdów   samochodowych,
- kucharz,
- klasa wielozawodowa 
  (sprzedawca, fryzjer, cukiernik, piekarz, stolarz, 
    wędliniarz, kowal, elektryk).

Zajęcia praktyczne 
w warsztatach 

szkolnych

Zajęcia praktyczne 
w zakładach 

pracy

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH  3-letnie
Podbudowa: gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa

ZBUDUJ Z NAMI PRZYSZŁOŚĆ

W ramach projektu  „Podkarpacie stawia na 
zawodowców” uczniowie Technikum i Za-
sadniczej Szkoły Zawodowej mogą odbywać 
4-tygodniowe płatne staże w zakładach pracy 
w czasie wakacji.

Za wysokie wyniki w nauce najlepsi uczniowie otrzymują stypendia:
-Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów technikum
-Stypendium Starosty Brzozowskiego  dla absolwentów gimnazjum rozpoczynających  
 naukę w naszej szkole, uczniów technikum i ZSZ.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ul. Słoneczna 6, 36-200 Brzozów, tel. 13 43 418 51

www.republika.pl/zsbbrzozow6

          im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie

NAJLEPSZA SZKOŁA DLA CIEBIE !

          im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie
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ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
          im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie

TECHNIKUM NR I 
TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK HOTELARSTWA
Uzupełnieniem zdobywanej wiedzy są praktyki uczniowskie odbywane 
w hotelach na terenie całego województwa podkarpackiego.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
W ramach programu „Podkarpacie stawia na zawodowców” istnieje 
możliwość ukończenia kursu barmana, kelnera, baristy, kursu prawa 
jazdy kat. B oraz płatnych staży wakacyjnych.

TECHNIK HANDLOWIEC
W ramach programu „Podkarpacie stawia na zawodowców”  istnieje 
możliwość ukończenia kursu obsługa kas fiskalnych, kursu prawa jazdy 
kat. B oraz płatnych staży wakacyjnych.

KELNER (TECHNIKUM 4 LATA)

Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są praktyki zawodowe odbywane 
w restauracjach i hotelach na terenie naszego województwa.

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
KLASA O PROFILU HUMANISTYCZNYM

KLASA Z INNOWACJĄ PEDAGOGICZNĄ
 „Pierwsza pomoc z ratownictwem medycznym”

NAJLEPSZA SZKOŁA DLA CIEBIE !

ul. prof. W. Pańki 1, 36-200 Brzozów, tel. 13 43 417 82
www.zsebrzozow.pl, https://www.facebook.com/ekonomikbrzozow

W ramach programu „Podkarpacie stawia na zawodowców” istnieje 
możliwość ukończenia kursów: księgowy-bilansista, księgowość w ma-
łej firmie, kursu prawa jazdy kat. B, obsługi kas fiskalnych oraz płatnych 
staży wakacyjnych.

Oferta edukacyjna

             2013/2014

Atrakcją tego kierunku jest możliwość zdobycia uprawnień ratownika 
wodnego oraz  ukończenia kursu pierwszej pomocy z certyfikatem UE.

ZAPRASZAMY !



 

SPECJALNY OŚRODEK 
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
im. ks. Bronisława Markiewicza w Brzozowie

1. Wczesne Wspomaganie rozWoju dziecka. Terapia obejmuje dzie-
ci w wieku 0 - 6 lat i polega na stymulowaniu psychofizycznego 
rozwoju dziecka od chwili wykrycia jego niepełnosprawności 
do czasu podjęcia nauki w szkole. 

2. Szkoła PodStawowa. Na tym poziomie edukacji funkcjonują  
w naszym Ośrodku klasy dla uczniów niepełnosprawnych inte-
lektualnie w stopniu lekkim,  umiarkowanym lub znacznym. 

3. gimnazjum. W gimnazjum uczą się dzieci z upośledzeniem  
w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Uczniowie zdoby-
wają wiedzę w klasopracowniach przedmiotowych przewidzia-
nych programem nauczania oraz zespołach edukacyjno-tera-
peutycznych.

4. Szkoła PrzySPoSabiająca do Pracy. Ponadgimnazjalna Szko-
ła Przysposabiająca do Pracy  to kolejny etap edukacyjny dla 
młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarko-
wanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężo-
nymi. W zakresie przysposobienia do pracy, prowadzone są za-
jęcia w następujących pracowniach: gospodarczej, kuchennej, 
ogrodniczej, rękodzieła, dekoracyjnej, drewna. 
5. internat. Internat działający przy SOSW w Brzozowie zapew-
nia miejsce stałego pobytu dla dzieci i młodzieży uczących się  
w naszym Ośrodku. Spełnia on rolę środowiska wychowawcze-
go i przejmuje obowiązki domu rodzinnego na czas pobytu wy-
chowanków.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brzozowie jest miejscem przyja-
znym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dzięki staraniom specjalistów, 
pedagogów, nauczycieli, wychowawców oraz kadry kierowniczej Ośrodek stworzył 
atmosferę zrozumienia i indywidualnego podejścia do każdego trafiającego do nas 
ucznia. Każdy z naszych podopiecznych jest inny, łączy ich radość wspólnego prze-
bywania, tworzenia, zdobywania wiedzy i umiejętności oraz pokonywania  słabości  
i ograniczeń, by jak najpełniej funkcjonować w środowisku społecznym i przyrodniczym.

W naszej placówce nauczaniem objęte są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Kadra pedagogiczna jest w pełni przygoto-
wana do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Brzozowie funkcjonują:

W Ośrodku organizowane są dodatkowe zajęcia wzbo-
gacające wiedzę oraz rozwijające zainteresowania i zdolności 
uczniów. Należą do nich liczne koła zainteresowań: plastyczne, 
teatralne, turystyczno–krajoznawcze, sportowe, PCK, LOP.
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Władze Gminy Domaradz rozpoczynają kolejną po kanalizacji, po-
tężną inwestycję – budowę sieci wodociągowej na terenie Domaradza i Gol-
cowej.

Budowa sieci poprzedzi uzupełnienie tzw. „białych plan kanalizacyj-
nych”. Kanalizacja zostanie podłączona do budynków, które nie były ujęte 
w projekcie z 2005 roku. – Inwestycję wodociągową podzielimy na 4 etapy. 
W pierwszym uzupełnimy właśnie sieć kanalizacyjną w trzech przysiółkach: 
„Podpalanka”, „Poddział” i „Zakościół”, następnie planowana jest budo-
wa stacji uzdatniania wody i całej sieci wodociągowej na terenie przysiółka 
„Poręby”. W ramach inwestycji zakupiony zostanie ciągnik, beczka ase-
nizacyjna oraz cały osprzęt informatyczny służący do obsługi sterowniczej  
i pomiarowej rozprowadzania wody i przesyłu ścieków. Najważniejszą część 
tego przedsięwzięcia zostawiliśmy na koniec. Wtedy to wybudowana zosta-
nie stacja uzdatniania wody w Golcowej ze zbiornikami wyrównawczymi  
w Golcowej „Różance” i Domaradzu „Rolach” wraz z całą siecią rozpro-
wadzającą wodę do poszczególnych części Domaradza i Golcowej – wyja-
śniał Jan Pilch, Wójt Gminy Domaradz.

Trzy pierwsze zadania mają być zrealizowane 
jeszcze w tym roku, czwarte – do końca I kwarta-
łu 2014 r. Odrębną częścią są przyłącza do głównej 
sieci wodociągowej. Ich wykonanie należy już do 
właściciela posesji. – Większość osób ma już wyko-
nane projekty na wykonanie przyłącza. Mam więc 
nadzieję, że inwestycja zostanie pozytywnie odebra-
na w środowisku naszej gminy i nie będzie większych 
przeszkód w jej realizacji. Wszyscy chyba zdają so-
bie przecież sprawę z jakości naszej wody i z jej czę-
stego braku w naszych kranach – dodał Wójt Pilch.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji przekro-
czyła 12 milionów złotych. Gminie udało się pozy-
skać na nią dofinansowanie w wysokości 4 milio-
nów złotych.

Budowa sieci wodociągowej w gminie Domaradz

W tym roku zrealizowany zostanie drugi 
etap projektu „Remont budynku Domu Ludowego  
w Baryczy”. Wartość projektu przekracza 490 tysię-
cy złotych.

- W ubiegłym roku, w ramach tego przed-
sięwzięcia, oddaliśmy w Baryczy do użytku boisko 
sportowe wraz z zapleczem kulturalno – sportowym. 
W tym roku nastąpi ciąg dalszy tej inwestycji. Mamy 
nadzieję, że realizacja tego projektu usprawni dzia-
łalność funkcjonujących w tej miejscowości orga-
nizacji, a odnowiony budynek stanie się także miej-
scem okolicznościowych spotkań – mówił Jan Pilch, 
Wójt Gminy Domaradz.

Inwestycja zrealizowana będzie w okresie letnim. Planowany remont 
obejmie wnętrze budynku m.in. kuchnię z jej zapleczem oraz salę widowi-
skową. Ta ostatnia doposażona zostanie w nowe stoliki i krzesła. Ściany 
zewnętrzne budynku będą docieplone, a położona na nich nowa elewacja 
poprawi estetykę budynku. Całości dopełni poprawa otoczenia zewnętrzne-
go wokół obiektu.

Projekt złożony do LGD „Ziemia Brzozowska” zyskał dofinansowa-
nie w ramach PROW.

Na łączną kwotę 120 tysięcy złotych opiewa promesa 
otrzymana przez Gminę Domaradz na naprawę dróg zniszczo-
nych w czasie powodzi w 2010 r. 

- Fundusze te przeznaczone zostaną na naprawę dwóch 
dróg w Domaradzu i w Baryczy, które ucierpiały wskutek ulew-
nych deszczy jakie nawiedziły nasz powiat niespełna trzy lata 

temu. Wspomniane wyżej trakty wymagają pilnego remontu. 
Dzięki niemu osoby mieszkające przy tych drogach będą mogły 
wreszcie bezpiecznie i komfortowo poruszać się po nich – stwier-
dził Jan Pilch, Wójt Gminy Domaradz.

Fundusze z promesy pozwolą na pokrycie całości kosztów 
napraw obu dróg.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców

Elżbieta Boroń

Odnowią Dom Ludowy

Elżbieta Boroń
fot. Tomasz Bober

Elżbieta Boroń

Dom Ludowy w Baryczy
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Bogusława Krzywonos społeczny animator kultury przy-
gotowała wspaniałą wystawę o tematyce wielkanocnej. Wyeks-
ponowana  została w trzech salach, a składają się na nią:

I -  Stół wielkanocny w izbie chłopskiej
Prezentowane są tu: baranki z cukru i ciasta, koszyk wy-

konany na szydełku, pisanki wykonane techniką quillingu, ga-
łązka z bibułkowymi kwiatami wiśni wykonana przez Jadwigę 
Kraczkowską, palmy wielkanocne z bibuły i barwionych traw, 
pisanki na gałązkach wykonane przez Danutę Sokołowską, 
babka wielkanocna, zdobione jajo strusie, na stole lniany ob-
rus haftowany, podarowany przez Danutę Bocoń i gospodarz  
w lnianym stroju wykonany przez rzeźbiarza z Krzywego Hen-
ryka Ciporę. W 3 antyramach wyeksponowano karty wielkanoc-
ne z 1955 r. przekazane przez Danutę Bocoń z Krzywego.

II. Sala tradycji i obyczajów 
W sali tej prezentowane są karty wielkanocne wykonane 

przez uczniów szkół gminy Dydnia w 2010 roku oraz różnorod-
ne karty wielkanocne z lat 2005 – 2012. Świetnie komponuje  
z nimi wiersz ucznia SP z Niebocka:

„Na  stole obok baranek, no i koszyczek pełen pisanek, 
wiosenne bazie stoją w wazonie, podczas 
Wielkiej Nocy miłość w sercach płonie”.

Warto zaznaczyć, że prezentowa-
ne karty podarowane zostały przez Wójta 
Gminy Dydnia Jerzego F. Adamskiego oraz 
mieszkańców wsi Krzywe. Część kart po-
chodzi z kolekcji Bogusławy Krzywonos.

III. Wystawa pisanek i innych 
symboli wielkanocnych

Na stołach  odpowiednio przybra-
nych wyeksponowano: 13 oryginalnych 
pisanek, kurczątko i baranka wykonanych 
techniką qauillingu, w szydełkowym ko-
szyku  6 pisanek wydmuszkowych i pisan-
ki ze styropianu wykonane przez  Anię Matuszewską z Przysiet-
nicy, członka Stowarzyszenia Ludzi Twórczych w Brzozowie. 

Ponadto z kolekcji Bogusławy Krzywonos 
prezentowane są: baranek z wełny z 1989 r. z Chin,  
ze słomy z 1965 r., z gipsu z 2004, z wosku z 2005 r., 
ciasta wielkanocne z 2008 r., kurczątka w koszyczku 
z 2008 r., zajączki – duży ręcznie malowany z Nie-
miec z 2005 r. oraz 5 zajączków z filcu z 2005 r.,  
stroiki ze słomy, drewniany kurczak na podstawce  

i wiosenne kwiaty z bibułki. 
Królują oczywiście pisanki z Polski i ze świata zbierane 

przez lata przez Bogusławę Krzywonos: wydmuszkowe z wyci-

nankami łowickimi z 1979 r., wydmuszki malowane z Niemiec 
z 2008 r., ze szkła dmuchanego zdobione w małe kwiatuszki  
z Niemiec z 2006 r. – wszystkie wyeksponowane na gałązkach 

tzw. gaiki lub młode latko.
Prezentowane są pisanki Teresy 

Podolak z Pisarowiec koło Sanoka – 4 
wydmuszki zdobione białą frywolitką 
(koronką szydełkową) z 2010 r., 8 pisa-
nek  wydmuszkowych Janiny Zubel z Ja-
błonki zdobionych wzorem rzeszowskim  
z 2003 r., 3 ręcznie malowane pisanki war-
szawskie z 1972 r., 1 wydmuszka obszyta 
jedwabiem i pasmanterią  także warszawska 
z 1962 r., 2 pisanki z Wilna zdobione farbą 
akrylową z 1994 r.,  2 jajka – szkatułki por-
celanowe z 2005 r., 2 pisanki drewniane, 
rzeźbione góralskie z 1968 r., 3  z Ukrainy  
z 1985 r. oraz 1 duże drewniane jajo – symbol 

prawosławia także z 1985 r.,  5 pisanek drewnianych z Mazowsza  
z 1963 r., 3 gipsowe malowane z Mazowsza z 1995 r., 2 hucul-
skie drewniane z Ukrainy z 1969 r., 3 pisanki z Indii drewniane 
i lakierowane z 1990 r., 4 pisanki kurpiowskie z wzorami ludo-
wymi z 1979 r., 3 pisanki z Podlasia oklejane sitowiem, barwio-
ne z 1974 r., 1 z opolskim wzorem ludowym malowana przez 
Halinę Ziomek artystkę ludową w 1986 r., 9 pisanek z Krzywe-
go z 1998 r. Zofii Turoń – wydmuszki skrobane, 8 pisanek wy-
dmuszkowych wykonanych przez uczniów ze SP w Krzywem 
w metalowej, ażurowej kurze z 2003 r., 2 pisanki wydmuszki  
z Mołdawii z 1996 r. oraz 2 wykonane techniką okleinową przez 
Klaudię Kocyło w 2005 r.

 Ekspozycję dopełniają kolejne karty wielkanocne z lat 
1995 - 2007 z Jezusem Zmartwychwstałym – dar Danuty Bocoń 
i napis: „Wyślij wielkanocne życzenia Rodzinie, Przyjaciołom  
i Znajomym – to polska tradycja”.

Symbole Wielkanocne 
w Izbie Regionalnej w Krzywem

Halina Kościńska, fot. Jan Wolak



- Z mojej perspektywy wydawało mi się, 
że w ogóle nie dbali o swoje życie. Jak 
szaleni rzucali się na samoloty Luftwaffe. 
Polscy piloci w powietrzu brali odwet za 
to, co działo się na ziemi w Polsce. Zda-
ję sobie z tego sprawę. Wtedy zresztą też 
doskonale rozumiałem z czego wynika 
ich determinacja. Kiedyś zorganizowa-
liśmy imprezę na terenie bazy i zaprosi-
liśmy innych lotników, z którymi praco-
waliśmy, w tym między innymi Polaków.  
W pewnym momencie nad lotniskiem po-
jawiło się kilka samolotów pilotowanych 
przez Polaków. Zrobili show, przelatując 
na niskiej wysokości nad płytą lotniska. 
Mógłbym przysiąc, że między końcówka-
mi śmigieł ich samolotów, a ziemią nie 
było więcej niż 30 centymetrów. Krótko 
rzecz ujmując – Polacy byli niesamowi-
ci. Następnym razem, gdy będę walczył  
w jakiejś wojnie, na pewno będę chciał 
być po polskiej stronie – wyznał w wy-
wiadzie z Piotrem Włoczykiem, dzienni-
karzem tygodnika „Do Rzeczy” Theodore 
Van Kirk, pilot amerykańskich sił po-
wietrznych, walczący w Wielkiej Brytanii 
podczas służby w amerykańskiej 97 Gru-
pie Bombowej.

Najlepsi 
Właśnie jednym z nich był Franci-
szek Błyskal z Humnisk. Uro-
dzony 10 stycznia 1920 roku 
w rodzinie Antoniego i Ja-
dwigi. Wychowywał się  
z pięcioma młod-
szymi siostrami: 
B r o n i s ł a w ą , 
Marią, Jadwi-
gą, Emilią i Ewą 
i mocno stąpał 
po ziemi. Pomagał  
w bieżących pracach 

ojcu, rolnikowi i stolarzowi, a jedno-
cześnie pilnował edukacji, ucząc się w 
brzozowskim gimnazjum po ukończeniu 
szkoły podstawowej. Ciężką pracą łączył 
obowiązki domowe ze szkolnymi, dzięki 
czemu jednocześnie zdobywał konkret-
ny fach, jak i posiadał wiedzę ogólną, 
potrzebną do uzyskania solidnego wy-
kształcenia. To jedna strona Franciszka 
Błyskala. Ambitnego, konsekwentnego, 
dążącego do realizacji celów, mających 
poprawę bytu w przyszłości. Drugą stro-
nę życia nastoletniego Franciszka stano-
wiły marzenia. Te bujały w obłokach i w 

chmurach. Zarówno w 
przenośni, jak i rze-

czywistości. Doty-
czyły wszak la-

tania. Rozwój 
l o t n i c t w a , 

zwłaszcza 

wojskowego w tym czasie, otwierał duże 
możliwości przed odważnymi, planu-
jącymi sprawdzać swoje umiejętności  
w przestworzach. Rodzinne wychowanie, 
wrodzone cechy, jak przebojowość i pra-
cowitość predysponowały Franciszka do 
spełnienia lotnych, a nawet górnolotnych 
zamierzeń. 

Do Świecia i Krosna
Zaczęły się one stawać rzeczywisto-
ścią latem 1937 roku, kiedy przebrnął 
przez trudną procedurę naboru (kil-
kunastu kandydatów na jedno miej-
sce). Wówczas to Franciszek Błyskal,  
w wieku 17 lat, rozpoczął naukę w trzy-
letniej Podoficerskiej Szkole Lotniczej 
dla Małoletnich w Świeciu, wchodzącej  
w skład Centrum Wyszkolenia Podofice-
rów Lotnictwa w Bydgoszczy przenie-
sionego w roku 1938 do Krosna, gdzie 
stworzono odpowiednie warunki do 

szkolenia lotników w trzech specjalno-
ściach. Dzień zaczynali o 5 rano w le-

cie i o 5.30 zimą. Wpajanie w domu 
przez lata odpowiedzialności  

i gotowości do poświęceń, wy-
noszonych na piedestał ży-

ciowych zasad, pomagały  
w sprostaniu wojskowej 

dyscyplinie. Nie straszne 

„Nigdy w historii wojen tak wielu nie za-
wdzięczało tak wiele tak niewielu”

Winston Churchill.

Franciszek BŁYSKAL 
pilot z Humnisk

Zapłacił najwyżsZą cenę  
w walce o najwyżsZą stawkę

F.Błyskal (pierwszy z lewej) 
z matką Jadwigą i rodzeństwem

Jadwiga z domu Chruścicka  
i Antoni Błyskal z córkami. 
Od lewej: Emilia, Jadwiga, 
Bronisława,Marysia,Ewa.



było Franciszkowi Błyskalowi podporząd-
kowanie  się określonym regulaminom  
i przepisom wojskowym oraz rozkazom 
i poleceniom przełożonych. Zgłębiał za-
tem nastolatek z Humnisk wiedzę głów-
nie teoretyczną, dotyczącą przedmiotów 
ogólnych, jak język polski, historia, geo-
grafia, czy terenoznawstwo oraz tajniki 
ogólnowojskowe. Na część praktyczną 
przeniesiony został, wraz z wszystkimi 
słuchaczami Szkoły Podoficerów Lot-
nictwa dla Małoletnich bliżej rodzinnego 
domu, do Krosna. 

W przededniu wojny
Wydarzenia międzynarodowe jedno-
znacznie wskazywały, że konflikt zbroj-
ny z Niemcami jest nieunikniony, a je-
dyną niewiadomą pozostawała wówczas 
data jego rozpoczęcia. Zdająca sobie  
z tego sprawę matka Franciszka Jadwiga 
próbowała namówić syna do rezygnacji  
z dalszej nauki lotnictwa i narażania się 
na utratę życia podczas walk zbrojnych. 
– Wyruszyła zatem do Krosna odwiedzić 
syna. Nie pomogły jednak żadne perswa-
zje. Jadwiga Błyskal nie przypuszczała 
wtedy, że to jej ostatnie spotkanie z sy-
nem – pisał w swoim artykule o lotniku 
z Humnisk Jerzy F. Adamski. 1 września 
1939 roku wybuchła II wojna świato-
wa, rozpoczynająca się od ataku Nie-
miec na Polskę. - W piątek 1 września,  
o godzinie 5 rano trębacz jak zwykle odtrą-
bił pobudkę. Rozpoczął się dzień podob-
ny do wielu poprzednich. Po umyciu się 
eskadra wybiegła na gimnastykę poranną. 
Wschodzące słońce z cienką przerywaną 
warstwą cumulusów wysoko na niebie, 
zapowiadało ciepły przyjemny dzień. Po 
odbyciu ćwiczeń gimnastycznych, spoży-
wano śniadanie. Nagle i zupełnie niespo-

dziewanie, około godz. 
6-tej, gwar przerwały 
wstrząsające eksplo-
zje i ryk motorów ni-
sko przelatujących 
samolotów. Przez 
okno jadalni moż-
na było zauważyć 
d w u s i l n i k o w e 
samoloty, bar-

dzo nisko, błyskawicznie oddalające się 
od koszar. W pierwszej chwili sądzono, 
że to szkolne maszyny, gdyż krążyły po-
głoski, że radiotelegrafiści mieli rozpo-
cząć wkrótce szkolenie na „Łosiach”.  
W tym samym czasie widziano przelatu-
jące nad trzecią grupą klucze dwusilniko-
wych maszyn. Niemieckie swastyki, czarne 
krzyże i załogi samolotów były wyraźnie 
widoczne. Szybko rozpoznano, że były to 
bombowce typu „Dornier 17", nazywane 
„latającymi ołówkami", z powodu długo-
ści i cienkich wymiarów ich kadłuba. Pięć 
kluczy, po trzy samoloty wykonywały kilka 
nalotów pod różnymi kursami, zrzucając 
bomby i ostrzeliwując lotnisko w Krośnie. 
Inne zgrupowanie Luftwaffe zaatakowało 
lotnisko w Moderówce. Nalot powtórzo-
no o godz. 14-tej. Straty w personelu, 
obiektach i sprzęcie były duże. Zginęło  
8 osób personelu lotniczego, a 32 odniosło 
rany. Zniszczony został hangar i spalono 
45 samolotów w tym 27 w Moderówce.  
2 września, komendant ppłk. Adam Zale-
ski dał rozkaz pakowania sprzętu SPLdM  
i 3 września transport kolejowy odje-
chał bez strat przez Lwów do Łucka. 
W okresie od 4-6 września odjechało  
z Krosna 5 transportów kolejowych, któ-
re bez większych strat osiągnęły Łuck.  
9 września, mjr Liebek komendant Bazy 
Krosno dostał rozkaz ewakuacji Bazy 
do Łucka. 10 września o świcie, trans-
port kolejowy wyładowany maszynami, 
sprzętem i dobrem magazynowym Bazy, 
wraz z częścią personelu wyjechał do 
Łucka. 10 września rozpoczęły się falo-
we ataki lotnicze na Łuck. Straty w zabi-
tych i rannych były znaczne. W związku  
z nalotami bombowymi i rozkazem Na-
czelnego Dowództwa Lotniczego o reor-
ganizacji lotnictwa w Rumunii, dowódz-
two podjęło decyzję o ewakuacji w stronę 
granicy rumuńskiej – wspominał Mieczy-
sław Hasiński, absolwent krośnieńskiej 
szkoły weteran biorący udział w bitwie 
o Anglię w publikacji „Historia Szkoły 
Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich 
z Bydgoszczy, Świecia i Krosna 1930-
1939”.

Na obczyźnie
W Rumunii znalazł się również Franci-
szek Błyskal. Dzieląc los innych pilotów 
i wojskowych wysłał z obozu dla interno-
wanych list do rodzinnego domu. Napisał 
w nim: - Nie wiem czy otrzymaliście list, 
który pisałem przez Czerwony Krzyż, gdy 
tylko przyjechałem do Rumunii, ale ad-
resu swego jeszcze nie miałem. Kochani 
Rodzice, ja jestem zdrów i powodzi mi 
się tu dosyć dobrze. Jeżeli otrzymacie tę 
kartkę, to napiszcie mi czy wszyscy żyją  
i są zdrowi. Zasyłam Wam najserdeczniej-
sze pozdrowienia - Franek.  Na szczęście 
obozy dla internowanych nie były zbyt 
mocno strzeżone. Korzystali z tego Po-
lacy, uciekając do polskiego konsulatu 
w Bukareszcie. Tam wystawiano im fał-
szywe dowody tożsamości, dzięki którym 
mogli przedostać się między innymi do 
Bejrutu, a następnie do Francji i Anglii. 
We Francji Franciszek Błyskal nie brał 
udziału w walkach, ponieważ uczestni-
czyły w nich jedynie jednostki myśliw-
skie. - Główną bazą polskiego lotnictwa 
we Francji było lotnisko w Lyon Broun. 



Pierwszy od lewej w okularach kpt.Ludwik Łubieński,kpt. Lubo-
mirski,gen.Głuchowski, płk Jerzy Bajan,gen. Mateusz Iżycki ks. 
prałat Rafał Elton-Gogoliński, marsz.Portal, płk Gabszewicz, 
Prezydent August Zalewski, gen.Anders, marsz.Artur Tedder.

Tu dokonywana była selekcja pilotów i kiero-
wanie na kurs pilotażu samolotów francuskich. 
W połowie kwietnia 1940 roku, grupa pilotów 
z trzeciego rocznika SPLdM z Krosna, wraz  
z Francuskim dywizjonem, w którym latali trafi-
ła na lotnisko w Rouen – referował podczas uro-
czystych obchodów Święta Lotnictwa w 2007 
roku mgr inż. pil. szyb. Józef Zuzak - Sekretarz 
Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotników.

Sytuacja zmieniła się po zbombardowa-
niu tego lotniska przez Niemców 10 maja 1940 
roku. - Spaliło się większość samolotów. Pilo-
ci i sprzęt ewakuowani zostali do Anglii. Pod-
czas wojny francusko-niemieckiej, absolwenci 
Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich 
latali we francuskich formacjach lotniczych.  
Z grupy pochodzącej z Krosna, szczególnie sku-
tecznym okazał się Dywizjon Myśliwski 1/145, 
w którym kpr. pil. Eugeniusz Nowakowski  
i Edward Uchta, zestrzelili kilka samolotów nie-
mieckich. 22 czerwca 1940 roku, po kapitula-
cji Francji, Polskie Siły Zbrojne, a wraz z nimi 
wojska lotnicze ewakuowane zostały do Anglii. 
Polscy lotnicy różnymi drogami przybywali 
do Anglii już od 1939 roku. Przechodzili długi 
okres adaptacji i szkolenia na wszystkich typach 
samolotów bombowych i myśliwskich. Po prze-
szkoleniu kierowani byli początkowo do dywi-
zjonów angielskich, później formowano z nich 
dywizjony polskie. Polacy nie mieli trudności  
z opanowaniem pilotażu angielskich samolo-
tów, dlatego już w lipcu 1940 roku, grupa pol-
skich pilotów i mechaników gotowa była do 
podjęcia służby. Pośród nich byli absolwenci 
różnych roczników z krośnieńskiej Szkoły. Pol-
skie Dywizjony wprowadzone były do walki  
w połowie 1940 roku, w kulminacyjnym momen-
cie bitwy o Anglię. Do walki wprowadzonych zo-
stało 15 Dywizjonów Bombowych i Myśliwskich,  
a wśród nich: 302, 303, 306, 308, 315, 316  
i 317 - Dywizjony Myśliwskie oraz 300, 301, 304  
i 305 - Dywizjony Bombowe – kontynuował Jó-
zef Zuzak.

Ostatni lot
Właśnie w jednym z dywizjonów bom-

bowych, na bombowcu Fairby „Battle” latał  
w Anglii Franciszek Błyskal. Ich zadaniem było 
atakowanie barek niemieckich znajdujących się  
w portach francuskich. Do ostatniego lotu pilot 
z Humnisk wystartował 26 listopada 1940 roku. 
Niespełna 21-letni wówczas Błyskal pełnił 
funkcję strzelca pokładowego i radiotelegrafisty  
w bombowcu. Oprócz niego lecieli również: 

Nagrobek i cmentarz w Benson 
gdzie pochowany jest F.Błyskal

ppor. Antoni Ignaszek, ppor. Wła-
dysław Makarewicz. Z tej misji 
załoga nie powróciła już do bazy. 
– Śmierć stała się czymś powsze-
dnim, normalnym. Rano wszyscy 
jedliśmy śniadanie, a wieczorem 
pakowaliśmy osobiste rzeczy kole-
gów pilotów i wysyłaliśmy ich naj-
bliższym – wspominał Michał Cwy-
nar, urodzony w Orzechówce pilot, 
dowódca Dywizjonu 316, który 
miał więcej szczęścia od Francisz-
ka Błyskala i przetrwał wojenną 
zawieruchę. Nazwisko Franciszka 
Błyskala widnieje wśród 1240 in-
nych polskich pilotów zapisanych 
na pomniku w pobliżu lotniska 
RAF Northolt w Londynie. Pomnik 
ten odsłonięty został w 1948 roku, 
w trakcie uroczystości z udziałem 
prezydenta RP na uchodźstwie Au-
gusta Zaleskiego, generała broni 
Władysława Andersa oraz dowódcy 
Royal Air Force (RAF) w okresie II 
wojny światowej, marszałka Artura 
Wiliama Teddera. Należał do tych, 
których odwaga inspirowała do 
zbrojnych działań. Do tych, którzy 
jak szaleni walczyli z Luftwaffe. 
Którym niestraszna była śmierć.  
I wreszcie, których kunszt podzi-
wiali piloci z całego świata. Nawet 
ci z elitarnych amerykańskich za-
łóg.

Franciszka Błyskala wraz  
z kolegami z załogi pochowano na 

cmentarzu w sąsiedztwie lotniska RAF-u 
w miasteczku Benson położonym 18 ki-
lometrów od Oxfordu i 70 kilometrów od 
Londynu.

Sebastian Czech

PS. Przy pisaniu tekstu korzystałem  
z artykułu „Wspomnienie o lotniku żoł-
nierzu z Humnisk” autorstwa Jerzego F. 
Adamskiego, książki „Historia Szkoły 
Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich 
z Bydgoszczy, Świecia i Krosna 1930-
1939” Mieczysława Hasińskiego, książki 
Stanisława Fryca „Z dziejów Lotniska  
w Krośnie w latach 1928 – 1997”, re-
feratu mgr inż. pil. szyb. Józefa Zuzaka 
- Sekretarza Krośnieńskiego Klubu Se-
niorów Lotników wygłoszonego podczas 
uroczystych obchodów Święta Lotnictwa  
w 2007 roku, wywiadu z Theodorem Van 
Kirkiem przeprowadzonym przez Piotra 
Włoczyka w historycznym dodatku do 
tygodnika „Do Rzeczy”.
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Sebastian Czech: Lubisz słuchać Ani 
Wyszkoni, Roberta Chojnackiego, Ani 
Przybysz. Jesteś fanką ich twórczości?
Aleksandra Mielcarek: Lubię. Szcze-
gólnie hity najczęściej emitowane w ra-
diu. Ale zagłębiałam się też w innych, 
tych mniej znanych piosenkach.

S. Cz.: I co czułaś, jak się dowiedziałaś, 
że muzyczne autorytety ocenią twój 
występ w III Festiwalu Piosenki Pol-
skiej i Anglojęzycznej?
A. M.: Większy stres. Nigdy jeszcze nie 
uczestniczyłam w takim festiwalu i nigdy 
nie oceniali mnie muzycy z najwyższej 
półki.

S. Cz.: Po ocenach jurorów nie widać, 
żebyś okazywała jakąś nerwowość.
A. M.: Jak wyszłam na scenę, to poczu-
łam ciepło od ludzi. Pozytywna reakcja 
dobrze na mnie podziałała i stres był lżej-
szy, już do uniesienia. Ale przed wystę-
pem był duży. Zresztą, jak zawsze. 

S. Cz.: Opinie Chojnackiego, że nigdy 
nie spotkał tak ciekawej barwy głosu  
i osobowości scenicznej, czy Anny 
Przybysz, że jesteś mieszanką kilku 
wokalistek, w tym Ewy Bem i Krysty-
ny Prońko, są dla ciebie najważniejsze 
w dotychczasowym śpiewaniu?
A. M.: Pewnie tak. Faktycznie po raz 
pierwszy usłyszałam taką opinię od mu-
zyków tej klasy. Uczęszczam na warsztaty 
jazzowe do Danuty Błażejczyk, piosen-
karki jazzowej. Bardzo mi pomaga, zwra-

ca uwagę na to, co robię źle, wskazuje na 
elementy, które należy poprawić. Radzi 
również, jak skutecznie pokonać stres. 
Wszystko to przynosi konkretne efekty.

S. Cz: Chojnacki dodał też, że przed 
tobą wielka szansa zrobienia kariery 
scenicznej. Pierwsze miejsce na ogólno-
polskim III Festiwalu Piosenki Polskiej 
i Angielskiej to pierwszy krok do reali-
zacji tego celu?
A. M.: W pewnym sensie. Każda nagroda 
w konkursie, czy każdy festiwal stanowią 
krok naprzód. A im bardziej nagroda cen-
na, a konkurs prestiżowy, tym krok na-
przód jest większy. Warszawski Festiwal 
zdecydowanie należy zaliczyć do tych,  
na których przeskakuje się daleko do 
przodu.

S. Cz.: W kategorii piosenki angielskiej 
była najliczniej obsadzona?
A. M.: Tak. Rywalizowało 50 uczestni-
ków, także konkurencja była  spora. Śpie-
wali nawet rodowity Anglik, dziewczyna 
biorąca udział w „Bitwie na głosy" oraz 
chłopak z programu „Mam talent".

S. Cz.: Co zaśpiewałaś?
A. M.: Angel, utwór w oryginale wykona-
ny przez Sarah McLachlan. To piosenka, 
która bardzo dobrze wpływa zarówno na 
mnie, jak i na innych ludzi. Czułam się  
w niej mocna, bo długo ją śpiewam. Moja 
interpretacja była bardziej jazzowa  
i chyba się spodobała.

S. Cz.: Miałaś do wyboru jakiś inny?
A. M.: You give me something. Ale zdecy-
dowanie postawiłam na Angel. Z tą pio-
senką jestem bardziej obyta.

S. Cz.: Ile trzeba pracować na taki suk-
ces, jaki odniosłaś w Warszawie?
A. M.: W moim przypadku jedenaście  
i pół roku.

S. Cz.: Poszłaś na pierwsze lekcje  
z własnej inicjatywy, czy ktoś stwier-
dził, że masz predyspozycje, które po-
winien sprawdzić fachowiec?
A. M.: W wieku 5 lat mama zaprowadziła 
mnie do Brzozowskiego Domu Kultury na 
konkurs „Mikołajkowe Debiuty”.

S. Cz.: Muzyczna pasja rozwijała się 
wraz z kolejnymi zajęciami, czy kon-
kursami?
A. M.: Małymi kroczkami dochodziłam 
do wyróżnień, a następnie zaczęłam wy-
grywać różne konkursy, co utwierdzało 
mnie w przekonaniu, że w muzyce się od-
najduję, jakoś sobie radzę, że jest to zaję-
cie dla mnie. Z czasem zaczęłam nabierać 
pewności siebie i obycia scenicznego, 

Cieszę się muzyką
Rozmowa z Aleksandrą Mielcarek, uczennicą III klasy Gimnazjum  

w Starej Wsi, zwyciężczynią III Festiwalu Piosenki Polskiej  
i Anglojęzycznej w Warszawie, w kategorii piosenki angielskiej.

Aleksandra Mielcarek ze statuetką za I miejsce  
w ogólnopolskim konkursie

fot. Jacek Oleniacz
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Rozmawiał Sebastian Czech

Pomóżmy Michałkowi!
Michaś urodził się z trzy lata temu z Dziecięcym Porażeniem 

Mózgowym. Od urodzenia choruje na epilepsję lekooporną. Skut-
kiem tej choroby jest duże upośledzenie psychoruchowe. Dzięki 
wsparciu syn mógł korzystać z codziennej rehabilitacji. Udało się 
osiągnąć postępy, które dają nadzieję, na dalsze usprawnianie Mi-
chasia. Michałek wymaga  systematycznej i intensywnej rehabili-
tacji  oraz uczęszczania na turnusy rehabilitacyjne, które są bardzo 
kosztowne. Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli i wiel-
kiego serca o przekazanie 1% podatku dla Michasia.
Każda, nawet najmniejsza kwota jest bardzo cenna  i pomoże nam 
kontynuować niezbędną rehabilitację naszego synka.

Pomóc można przekazując 1% podatku na adres:
1. Nazwa OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
2. KRS: 0000037904
3. w rubryce  „cel szczegółowy 1%”  – wpisujemy: 9090 Michał 
Boroń.

zwłaszcza od kiedy zaczęłam jeździć do 
Studia SWING do Krosna. Coraz częściej 
uczestniczyłam w konkursach, podchodzi-
li do mnie członkowie jury, rozmawiali 
ze mną, przekazywali pochlebne opinie.  
Z czasem stało się dla mnie jasne, że mu-
zyka to moje hobby. Coś, co motywuje do 
życia, pozytywnie oddziałuje, napełnia 
optymizmem, pozwala odpoczywać. 

S. Cz.: Decyzja o zapisaniu się do Stu-
dia Piosenki SWING stanowiło przełom 
w twojej muzycznej działalności?
A. M.: Bez wątpienia. Bardzo dużo dają 
mi zajęcia z Panią Lucyną Durał. Studio 
skupia młodych muzyków od dzieci po 
starszą młodzież. Często jeździmy na kon-
kursy, festiwale, sprawdzamy czy jesteśmy 
w stanie sprostać różnym zadaniom i wy-
zwaniom.

S. Cz.: Które z osiągnięć jest dla ciebie 
najcenniejsze?
A. M.: Pierwsze miejsce w III Festiwa-
lu Piosenki Polskiej i Anglojęzycznej  
w Warszawie oraz pierwsze miejsce w kon-
kursie „W Meloniku”, który odbywał się  
w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rze-
szowskiego.

S. Cz.: Trudno jest pogodzić muzykę  
z codziennymi obowiązkami w szkole?
A. M.: Bardzo trudno. Na lekcje indywi-
dualne do Krosna jeżdżę raz w tygodniu. 
Jeśli jest próba zespołu, to wyruszam po 
raz drugi. Spotykają się na niej starsze 
dziewczyny i starają się stworzyć coś no-
wego. Natomiast przed koncertami ćwi-
czymy trzy lub cztery razy w tygodniu. Jak 
dodamy do tego udział w koncercie lub 

konkursie podczas weekendu, to zdarzają 
się tygodnie w dużej części zajęte przez 
muzykę.

S. Cz.: Mimo wszystko z muzyki nie 
masz zamiaru rezygnować?
A. M.: Nie ma takiej opcji. Muzyka to ta-
kie moje ziarenko, które muszę rozwijać, 

żeby wyrosło z niego duże drzewo. Wstaję 
rano i od razu cieszę się muzyką. Włą-
czam radio i słucham różnych dźwięków. 
Nigdy nie mam muzyki dość i nie sądzę, 
żeby się coś w tej kwestii zmieniło.

S. Cz.: Wybór szkoły średniej związany 
będzie z muzyką?

A. M.: W okolicach Brzozowa nie ma 
szkół o profilu muzycznym, ale to nie 
stanowi problemu. Będę chciała dostać 
się do I Liceum Ogólnokształcącego  
w Brzozowie, na profil humanistyczny. 
Dużo czytam, także nauka w liceum po-
zostanie w pełnej zgodzie z moimi zainte-
resowaniami. A muzycznie nadal chciała-
bym się rozwijać w krośnieńskim Studio 
SWING. Plany pomaturalne dotyczą mię-
dzy innymi Akademii Muzycznej w Kato-
wicach, a w szczególności kierunku jaz-
zu. Czy się spełnią, pokaże czas. Właśnie 
muzyka jazzowa bardzo mi się podoba  
i chciałbym się w niej rozwijać. Różni się 
od rozrywkowej, jest przyjemniejsza dla 
ucha. Może niekoniecznie dla młodzieży, 
ale ja tak czuję.

S. Cz.: Młodsza siostra, Oliwia, poszła 
w twoje ślady. Pomagacie sobie wza-
jemnie, siostra korzysta z twoich do-
świadczeń?
A. M.: Pomagałam siostrze w początkach 
jej muzycznej przygody. Teraz radzi sobie 
sama, i to znakomicie. Ma większe oby-
cie sceniczne, niż ja w jej wieku, jest od-
ważniejsza ode mnie, bardziej otwarta. Ja 
dłużej pokonywałam barierę strachu i tre-
my. Potrzebowałam na to więcej czasu.

S. Cz.: Jakie masz muzyczne plany?
A. M.: Na pewno chciałabym jeździć na 
konkursy, festiwale, śpiewać w zespole 
jako solistka. Cieszyć się dalej muzyką 
i… być sobą. Zapraszam też wszystkich 
na stronę wrzuta.pl. Można tam znaleźć 
moje piosenki, posłuchać ich i ocenić. Do 
usłyszenia.

Aleksandra Mielcarek na brzozowskiej scenie

fot. Jacek Oleniacz
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Koła Gospodyń Wiejskich Powiatu Brzozowskiego

Pielęgnują polską tradycję

Anna Rzepka

Gmina Jasienica Rosielna

Aktywnie uczestniczą w życiu społeczności 
lokalnej. Stanowią element kultury i tożsamości 
naszego regionu, zaś ich działania są szeroko 
doceniane w społeczeństwie. Koła Go-
spodyń Wiejskich, bo o nich właśnie 
mowa, pielęgnują polską tradycję.

Jak podają źródła, pierwsze 
Koła Gospodyń Wiejskich powstały 
ponad 130 lat temu. Ich rola i za-
dania nie odbiegały jednak bardzo 
od współczesnych. Kobiety organi-
zowały kursy szycia, gotowania oraz pie-
czenia, uczyły prowadzenia domu. Pomagały 
tworzyć  szkoły, ochotnicze straże pożarne, wspo-
magały ludzi w trudnej sytuacji  i uczyły wzajemnej pomocy. 
Organizowały też festiwale i spektakle ludowe oraz różnego 

typu biesiady. Promowały sztukę ludową i wywie-
rały duży wpływ na rozwój polskiej wsi. 

Na terenie naszego powiatu można zauwa-
żyć duży wzrost aktywności kół gospodyń wiej-
skich, których obecnie jest już blisko 40. Coraz 
częściej kobiety, obserwując dorobek kulturowy   

i społeczny swoich matek i babć, a także 
mając na uwadze potrzebę modernizacji 

i odnowy wsi wstępują do KGW lub 
zakładają nowe koła. Panie z KGW 
uczestniczą w różnego rodzaju 
imprezach, dzięki czemu mamy 
okazję skosztować ich rewelacyj-
nej kuchni, usłyszeć o lokalnych 
zwyczajach czy poznać wielopo-

koleniowe tradycje. 
Poniżej prezentujemy składy 

Kół Gospodyń Wiejskich w poszczegól-
nych gminach powiatu brzozowskiego oraz 

przepis na danie, które jest ich specjalnością. 

Skład KGW w Jasienicy Rosielnej: Maria Błaż – prze-
wodnicząca, Józefa Szyndlar – zastępca, Urszula Śnie-
żek – sekretarz, Alicja Rymarz – skarbnik, Krystyna Mu-
szyńska, Krystyna Miłek, Krystyna Gierlach, Krystyna 
Kielar, Anna Kielar, Anna Bąk, Helena Śnieżek, Elżbieta 
Supel, Irena Gierlach, Halina Krupa, Danuta Szelest, 
Elżbieta Supel, Maria Turek, Maria Leśniak, Bożena Le-
nart.

Specjalność KGW Jasienica Rosielna to zawijana 
karkówka z kapustą

Składniki (przepis na 10 porcji):
1.20 kg karkówki, 1 litr (słoik ) kapusty kiszonej, cebula, 
grzyby świeże lub suszone, tłuszcz do smażenia, przy-
prawy (sól, pieprz, tymianek, musztarda)

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Jasienicy Rosielnej

Wykonanie:
Mięso kroimy jak na kotlety, rozbijamy, 

przyprawiamy i smarujemy musztardą. Sma-
żymy cebulę z grzybami, dodajemy wyciśniętą kapustę, przyprawiamy, 
można dołożyć marchew lub czerwoną paprykę pokrojoną w paski.

Przygotowany farsz nakładamy na rozbite kotlety i zawijamy  
w rulon, spinamy wykałaczką. Układamy w brytanie jak gołąbki, podle-
wamy wodą, dusimy do miękkości. Tak przygotowaną karkówkę poda-
jemy z obsmażonymi ziemniakami i sosem grzybowym. Zapraszamy do 
wprowadzenia w menu obiadowe naszej potrawy. 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Orzechówce

Skład KGW w Orzechówce: Jolanta Szuba – przewodni-
cząca, Grażyna Niżnik – zastępca, Grażyna Szmyd – sekre-
tarz, Dorota Cwynar - skarbnik, Lucyna Glazer, Dorota Mi-
koś, Bernadetta Jagielska, Wioletta Rozum, Zofia Śnieżek, 
Sabina Szmyd, Katarzyna Cwynar i Monika Śnieżek. 

Specjalność koła to pierogi z kapustą i grzyba-
mi

Ciasto: 1kg mąki pszennej, 1 jajko, 3 łyżki oleju, 1 łyżka 
soli. 
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Skład KGW w Bliznem: Justyna Wołoszyn – przewodnicząca, Ha-
lina Fic - Zastępca,  Janina Targowska – skarbnik, Stanisława Chęć, 
Stanisława Cwynar, Maria Górniak, Aleksandra Drożdżal, Stanisła-
wa Pająk, Joanna Froń, Stanisława Jarosz, Stanisława Krok, Danuta 
Kielar.
 

Specjalność koła to nalewka z winogrona
 
Składniki: 2 l wody, 1 kg cukru, 1 kg winogron, 1 garść liści 
z wiśni, 1 l. spirytusu
Sposób przyrządzenia: 
Wszystko razem zagotować, odcedzić i ostudzić. Dodać 1 l 
spirytusu. Nalewkę należy przefiltrować przez gazę lub watę 
aby pozbyć się skórek winogronowych i osadu z winogrona.

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Bliznem

Wykonanie: ciasto zarobić letnią wodą. Wyrobić gładkie, wolne 
ciasto. Wyrobione ciasto rozwałkować i wykrawać szklanką krążki. 
Nakładać łyżeczką farsz, zlepić i wrzucać na gotującą wodę. Gdy 
wypłyną wykładać na talerze, polać skwarkami.

Farsz: 0,5 kg kiszonej kapusty, 1 kg świeżej kapusty, 20  dag grzy-
bów suszonych, sól i pieprz do smaku, cebula zeszklona na słoni-
nie.

Wykonanie: Kapustę ugotować, odcedzić i wydusić, pokroić na 
drobniutko, grzyby zalać wodą i ugotować, pokroić w kosteczkę. 
Wszystko razem wymieszać doprawić solą i pieprzem.

Skład KGW w Woli Jasienickiej: Joanna Jaśkiewicz – przewodni-
cząca, Kazimiera Wojtanowska – zastępca, Ewa Szewczyk – skarb-
nik, Ewa Cichoń – sekretarz, Marta Pigoń, Anna Magusiak, Kazi-
miera Krzysik, Anna Kielar, Iwona Krupa, Elżbieta Kwolek, Joanna 
Masłyk, Zofia Malinowska, Halina Gerlach, Halina Płonka 

Specjalność koła: Rolada z mięsa mielonego

Składniki:
1 kg mięsa mielonego (wołowe i wieprzowe), 30-40 dag mięsa mie-
lonego z kurczaka, 2 jaja, 2 bułki, 2-3 łyżki mielonego szpinaku,  
2 średnie cebule, 3-4 ząbki czosnku, 1 laska kiełbasy (np. wiejskiej), 
oliwa, sól, pieprz.

Wykonanie:
Bułki namoczyć w letniej 
wodzie. Cebulę zetrzeć na 
tarce o drobnych oczkach. 
Czosnek przecisnąć przez 
praskę lub drobno pokroić. 
Do mięsa wołowo wieprzo-
wego dodać 3/4 odciśniętej 
bułki, 3/4 cebuli i 1 jajo. 
Całość dokładnie wymie-
szać i doprawić do smaku. 
Do mięsa mielonego z kurczaka dodać szpinak i pozostałe składniki. 
Wymieszać i doprawić.

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Woli Jasienickiej

Rozłożyć w kształcie prostokąta równą warstwę 
mięsa wołowo-wieprzowego, na nim rozprowadzić 
mięso z kurczaka, na brzegu położyć laskę kiełba-
sy. Całość delikatnie zwinąć w rulon i podlać oliwą. 
Zawinąć roladę w folię aluminiową i piec w piekar-
niku ok. 1 godzinę w temperaturze 180 stopni C. Po 
upieczeniu roladę pokroić w plastry. Podawać jako 

samodzielne danie lub z pieczywem na zimno.
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Kinga Midzio
psycholog w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie

W naszej szerokości geograficznej to właśnie na 
przełomie lutego i marca najczęściej odczuwamy przesi-
lenie wiosenne   Niestety spadek nastroju odczuwamy już 
rankiem -  nic nam się nie chce, a zwłaszcza wstać i dzia-
łać, nie wspominając o odczuwaniu radości.

Jak sobie pomóc? Oto kilka sposobów:
Kiedy odczuwasz, iż na samą myśl o opuszczeniu 

łóżka i rzuceniu się w wir codzienności robi ci się słabo, 
zadziałaj bezpośrednio na ciało. Gdyż ustawianie kolejnej 

Oczekując na wiosnę

8 marca 2013 r. po raz kolejny 
w Szpitalu Specjalistycznym w Brzo-
zowie Podkarpackim |Ośrodku Onko-
logicznym, Stowarzyszenie „Sanitas” 
zorganizowało akcje „ Piękna w cho-
robie” skierowaną do kobiet przeby-
wających na oddziałach.

Na uczestniczki czekało  wiele 
niespodzianek. Grupa uczniów z Gim-
nazjum nr 1 w Brzozowie rozpoczęła 
akcję przedstawieniem, które wywoła-
ło wiele wzruszeń oraz pozytywnych 
emocji.

Patrycja Niemic-Stasicka – die-
tetyczka, w trakcie swojego wykła-

„Piękna w chorobie” du, przekazała wiele cennych rad, sugestii związanych 
z racjonalnym sposobem odżywiania się między innymi  
w trakcie choroby.

Jedną z głównych atrakcji jakie czekały na pacjent-
ki była możliwość skorzystania z rad i pomocy Pań z Nie-
publicznej Szkoły Policealnej w Sanoku. To był moment, 
kiedy pacjentki odchodząc od szpitalnych łóżek bez 
skrępowania mogły rozświetlić swój wizerunek poprzez 
zmianę fryzury, makijaż czy manicure. To forma uwol-
nienia poczucie kobiecości, która przez pryzmat choroby 
niejednokrotnie jest zachwiana i zniekształcona. A prze-
cież wiadomo, iż droga ku zdrowiu zaczyna się od na-
szych myśli, spostrzeżeń, przekonań o nas samych więc 
akcja taka jak ta pokazuje, że warto dla jednego uśmiechu 
i wzmocnienia nadziei przenieść „góry”. I zamienić szpi-
talną salę konferencyjną  w relaksacyjną odskocznię od 
codzienności.

drzemki w telefonie niestety nie przyniesie zamierzonego rezultatu.
 1. Gdy zadzwoni budzik wstań od razu bez dodatkowych minut na 

wybudzenie się. Prawdą jest to, że łóżko w takich sytuacjach wydaje 
się jedynym miejscem, w którym chciałoby się przebywać w nocy  
i podczas dnia. Opuść je dynamicznie. To, że nie chce ci się wstać, 
nie oznacza, że nie możesz. Na początku może ci się to wydawać 
przemocą wobec siebie, ale taki ruch przy przesileniu wiosennym 
jest dla ciała i ducha pozytywne. Gdy już wyskoczysz  z łóżka  i znaj-
dziesz się na podłodze, weź głęboki oddech i pogratuluj sobie.

  2. Usiądź pod prysznicem albo w wannie. Relaks i kojące oddziały-
wanie wody zadziałają na przesilenie wiosenne ożywiająco. Za tobą 
już dwa duże kroki, a to kolejny powód do gratulacji.

 3. Kolejny krok to pełnowartościowe śniadanie, które dostarczy two-
jemu organizmowi energii do wyzwań, które na ciebie czekają.

 4. Włóż kolorowe ubranie gdyż snucie się po domu w piżamie i szla-
froku tylko podsyca przesilenie. Ubierz się wygodnie, estetycznie. 
Zwróć uwagę na kolory. Szarość, brązy oraz czernie nie są dobrymi 
kolorami na poranna niemoc. Dlatego sięgnij po bardziej intensyw-
ne odcienie. One pozwolą ci przetrwać do wiosny, gdyż działanie 
bezpośrednio na ciało sprawia, ze zmienia się stan naszego umysłu,  
w którym niejednokrotnie uwiezione są nasze myśli.

 A wiosna ? Niebawem do nas zawita, a wraz z nią słońce, które 
podsyci nasza energię, której potrzebujemy do tworzenia, ulepszania 
codzienności.
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Halina Kościńska

Na czas świąteczny wielkanocny 
składa się cykl obrzędów i uroczystości  
związanych z Wielkanocą, z obchodami 
męki i Zmartwychwstania Chrystusa oraz 
tradycjami ludowymi. Rozpoczyna je  
Niedziela Palmowa – ostatnia niedziela 
wielkiego postu, procesje z palmami i  Je-
zuskiem Palmowym, pucheroki, Triduum 
Święte, palenie Judasza, Misterium Męki 
Pańskiej, straże przy Grobie Bożym,  
Droga Krzyżowa, „turki”, święcenie 
ognia, wody, pokarmów,  pisanki, baranki 
– symbole wielkanocne, Wielka Niedzie-
la Wielkanocna, procesja rezurekcyjna, 
saluty na cześć Zmartwychwstania Chry-
stusa, śniadanie wielkanocne, Poniedzia-
łek Wielkanocny, święcenie pól, śmigus 
dyngus, chodzenie po dyngusie, krakow-
ski emaus (kiermasz świąteczny).

Wielki Piątek jest m.in. dniem bar-
dzo intensywnych przygotowań domo-
wych do świąt wielkanocnych, a przede 
wszystkim dniem kraszenia jaj oraz wiel-
kiego gotowania i pieczenia. Wszystkie 
bowiem przysmaki na wielkanocny stół 
powinny być gotowe już w Wielki Piątek, 
a najpóźniej w Wielką Sobotę przed po-
łudniem.

Przede wszystkim należy przygo-
tować kolorowe jajka, których nie może 
zabraknąć na świątecznych stołach, ani  
w koszykach, które w Wielką Sobotę zano-
simy do poświęcenia w kościele. Barwne 
jajka wielkanocne nazywamy kraszanka-
mi, malowankami lub byczkami – wtedy, 
gdy są gładkie bez wzoru, jednokoloro-
we. Niegdyś farbowano je w  naturalnych 
barwnikach roślinnych. Wywar z kory 
dębowej dawał kolor czarny,  z łusek ce-
buli różne odcienie barwy żółtej i brązu, 
sok z buraków kolor różowy, z młodego 
zboża kolor zielony itp. Natomiast jajka 
pokryte wzorem noszą nazwę pisanek. 
Nazwa ta odnosi się przede wszystkim do 
jaj, których wzór wykonany  został rozto-
pionym woskiem, czyli techniką batiku. 
Potocznie jednak wszystkie barwne jajka 
wielkanocne, bez względu na to, w jaki 
sposób są zdobione, nazywamy pisanka-
mi. Są one nie tylko ozdobą stołów, ale 
świadectwem ciągłości naszych obycza-
jów i bardzo starych tradycji.

Na całym bowiem świecie, także 
na ziemiach słowiańskich, w tym i pol-
skich, od najdawniejszych czasów jaj-
ko było symbolem życia, siły, miłości  
i płodności. Czczono je wierząc, że po-
siada wiele właściwości dobroczynnych  
i życiodajnych.

W starożytnym Egipcie jajko było 
symbolem boga Ptaha -  boskiego garn-
carza, toczącego na kole ogromne jajo,  
z którego – gdy pękło w czasie pracy  
– wyłonił się świat, w całej swojej roz-
maitości. Jajka ze szczerego złota były 
w mitologii greckiej atrybutem Afrodyty, 
bogini miłości, płodności i piękna. We-
dług mitów filipińskich i indyjskich świat 
powstać miał z ogromnego jaja praptaka,  
w legendach asyryjskich było to jajo cu-

downego, odradzającego się z popiołów 
Feniksa. O cudownych właściwościach 
malowanych jaj wspominają pisarze 
rzymscy w I wieku p.n.e. i na przełomie 
I i II wieku n.e.: Owidiusz – jeden z naj-
większych poetów rzymskich, Pliniusz 
starszy – wybitny pisarz i wyższy urzęd-
nik, autor Historii naturalnej i Juwenalis – 
pisarz i satyryk, inicjator rzymskich świąt 
młodości, zwanych juwenaliami. Święty 
Jan Damasceński dopatrywał się analogii 
pomiędzy budową jaja i kosmosu: skoru-
pę kojarzył z niebem, wyściełającą błonę 
z  nieboskłonem i obłokami, białko z wo-
dami, a żółtko z ziemią i minerałami.

W tradycji chrześcijańskiej jajko 
stało się symbolem świąt wielkanocnych, 
wiecznie odradzającego się życia i przede 
wszystkim Chrystusa Zmartwychwsta-
łego. Pierwsze pisanki gliniane i skoru-
py jaj na ziemiach polskich pochodzą  
z X wieku, z wykopalisk prowadzonych 
w okolicach Opola i Wrocławia, a zapi-
sy o właściwościach leczniczych pisanek 
znajdują się w XIII-wiecznych kronikach 
i żywotach świętych.

Z jajkiem wiązały się liczne wie-
rzenia ludowe. Wierzono, że jaja mogą 
odwracać wszelkie nieszczęścia i niwe-

czyć zło. Dlatego zakopywano je pod 
węgły budowanych domów, rzucano je 
w płomienie podczas pożaru, a przed roz-
poczęciem prac wiosennych kładziono je 
w bruzdy zagonów, w polu i w ogrodzie. 
Wierzono, że kto umyje się wodą z miski, 
na dnie której leżała pisanka, zachowa 
zdrowie i urodę. Wierzono, że skorupki 
pisanek położone pod drzewami owoco-
wymi zapewnią obfitość jabłek, gruszek 
i śliwek, a zmieszane z karmą dla drobiu 
sprawią, że kury będą się dobrze niosły,  
a kurczęta, kaczęta i gąsięta będą się do-
brze i zdrowo chowały.

Wydmuszki jaj wieszano na ga-
ikach, bo miały symbolizować wiosnę  
i pobudzić wegetację roślin. Gotowane lub 
smażone jajka dawano zawsze pasterzom, 
którzy po raz pierwszy, na wiosnę, wypę-
dzali bydło na trawę, aby ochronić ich,  
a także ich stada przed wilkami, choro-
bami i złymi czarami. Toczono jajka po 
grzbietach i bokach krów oraz koni, aby 
były zdrowe, gładkie i okrągłe jak jajko.

Jajka miały również zastosowanie 
w ludowych zabiegach medycznych: le-
czono przy ich pomocy postrzały, zazię-
bienie, różne bóle i gorączkę, tocząc jajko 
po ciele chorego. Jajka występowały tak-
że w archaicznych obrzędach zadusznych 
i były zwyczajowym wykupem dziewcząt 
dawanym chłopcom – śmigurciarzom,  
w Wielkanocny Poniedziałek, zwany La-
nym.

Jajko jest pierwszym i najważniej-
szym świątecznym, wielkanocnym po-
karmem, pierwszym poświęconym w ko-
ściele kęsem pokarmu, którym dzielimy 
się przed rozpoczęciem śniadania wielka-
nocnego. W Polsce już od wieków znane 
były i stosowane różne techniki zdobnicze 
i metody dekorowania jaj wielkanocnych. 
Mogły być tylko farbowane, zdobione 
techniką batiku lub rytowniczą, oklejano 
je sitowiem i skrawkami włóczki, okleja-
no np. w Łowiczu miniaturowymi, barw-
nymi wycinankami.

Bajecznie kolorowe pisanki o tra-
dycyjnych, misternie skomponowanych 
wzorach, wykonywane przez wiele arty-
stek ludowych, są świadectwem żywych 
w Polsce, najpiękniejszych tradycji świą-
tecznych. Zdobią pisanki stosując dawne 
tradycyjne motywy zdobnicze i własne 
rozwiązania kompozycyjne. Jedną z ta-
kich artystek ludowych jest  Janina Zubel 
z Jabłonki zdobiąca pisanki wydmuszko-
we misternym stylem rzeszowskim. Kolo-
rowe, gładkie i wzorzyste pisanki są nie-
odzownym atrybutem polskich obchodów 
wielkanocnych i polskich świątecznych 
stołów.

Symbolika jaj – pisanki
TRADYCJE, ZWYCZAJE, OBRZĘDY
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Proponujemy: 
- kursy pierwszej pomocy z certyfikatem UE
- kursy pierwszej pomocy (podstawowe)
- kursy pierwszej pomocy (elementarne)

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

dla pracowników: 
urzędów, zakładów pracy, szkół i przedszkoli

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny. Instruktor Pierwszej 
Pomocy ZG PCK tel. 691 865 159 po godz. 20.00. 
Informujemy, że środki pozyskiwane ze szkoleń są przeznaczone na pomoc  
ludziom potrzebującym z terenu powiatu brzozowskiego. 

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

WARTO  WIEDZIEĆ

Współczesny świat to rzeczywistość o bardzo dynamicz-
nym charakterze, zdominowana przez nowoczesne tech-

nologie, media, wielość informacji z różnych źródeł. Żyjemy 
w ciągłym pośpiechu, brak nam czasu na wiele rzeczy, trudno 
znaleźć chwilę dla siebie i dla najbliższych. Szczególnie rodzi-
ce stają dzisiaj przed dylematem, jak pokierować przyszłością 
swojego dziecka, aby zapewnić mu dobry start w dorosłość, 
ale także zadbać o właściwy system wartości, które przecież 
kształtują młodego człowieka, wskazując mu, co jest naprawdę 
ważne.

Szczególnym momentem w życiu jest wybór odpowied-
niej szkoły ponadgimnazjalnej, w której zbuntowany często 
nastolatek znajdzie propozycję dla siebie, będzie czuł się bez-
pieczny oraz dostrzeże autorytety, wzorce postaw, wartości. 
Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Pia-

stowym to szkoła, w której program wy-
chowawczy został oparty na nauce bł. 
Ks. Bronisława Markiewicza – wielkie-
go nauczyciela i wychowawcy z naszego 
regionu. Priorytetem był dla niego mło-
dy człowiek, nieustanna troska o jego 
wychowanie. W swojej działalności 
oświatowej podkreślał wartość pracy, 
rozumianej także jako kształtowanie 
charakteru. Nasza szkoła kontynuuje 
myśl dydaktyczno – wychowawczą, 
w którą wpisane są główne idee Pa-
trona. Łączymy w ten sposób uni-
wersalizm tradycji z koniecznością 
dostosowania się do wymogów 
nowoczesności.  Tworzymy no-
woczesną bazę danych poprzez 
wyposażenie pracowni, labora-
toriów językowych i CNC, ale 
przede wszystkim stwarzamy  
naszym uczniom możliwość inwestowania w siebie – zdobywa-
nia wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu 
zawodowego.

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu 
Piastowym realizuje wiele projektów wspartych ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Oferujemy bezpłatne kursy zawodowe, a wśród nich: 
operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, Europej-
ski Certyfikat umiejętności komputerowych ECDL Core i ECDL 
WEBSTARTER, grafika komputerowa, grafika inżynierska  

W trosce o wychowanie i edukację młodzieży
– AutoCad, tworzenie projektów przestrzennych - wi-
zualizacja mebli i wnętrz, operator wózków jezdnio-
wych, kurs tapicerski, kursy językowe branżowe. 
Zapewniamy także uczestnictwo w praktykach za-
wodowych w renomowanych firmach na terenie 
całego kraju. Nową formą wsparcia zaoferowaną 
najlepszym uczniom są miesięczne staże zawo-
dowe, podczas których wychowanek otrzymuje 

stypendium w wysokości 1.000 zł. 
Tradycją szkoły jest coroczny 

Dzień Techniki, na który zapraszani 
są wykładowcy z wyższych uczelni 
z regionu i nie tylko, właściciele 
firm, którzy prezentują najnowo-
cześniejsze maszyny i urządze-
nia. W 2011 r. nawiązaliśmy 
współpracę z partnerem zagra-
nicznym z Irlandii w zakresie 
staży zagranicznych dla na-
szych absolwentów i uczniów.

Uczniom spoza najbliższej okolicy oferujemy zakwatero-
wanie w malowniczo położonym i dobrze wyposażonym Inter-
nacie. Na uwagę zasługuje fakt, że nasza placówka jest przyjazna 
uczniom i bezpieczna. Wysoko wykwalifikowana kadra nauczy-
cieli dba o wszechstronny rozwój i wychowanie powierzonej 
nam młodzieży. Przyjazna atmosfera w szkole wpływa na dobre 
wyniki uczniów, wysoką zdawalność matur. Rodziców zatroska-
nych o swoje dzieci oraz uczniów poważnie myślących o swojej 
przyszłości zapraszamy do naszej szkoły. www.mzsp.pl

Agnieszka Pusz-Chudy, Barbara Łatanik-Skwara
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Osiem drużyn rywalizowało w turnieju ALTA CUP, roze-
granym w Sali Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie. Ry-
walizację na drugim miejscu zakończyli koszykarze Powiatu 
Brzozowskiego. W grupie A znalazły się: Jasionów, Powiat Brzo-
zów, Golcowa, Powiat Brzozów II. W grupie B natomiast grały: 
Automania Sanok, Zespół Szkół Budowlanych Brzozów, Zgredy 
Brzozów, Grabownica. Mecze trwały 2 razy po 6 minut.

Powiat Brzozowski w eliminacjach pokonał Golcową 11:4, 
Jasionów 10:8 i drugą drużynę Powiatu 16:15. Rezerwy, oprócz 
porażki z pierwszą drużyną, wygrały z Golcową 15:7 i przegra-
ły z Jasionowem 2:9. W półfinale Powiat zmierzył się z ZSB 
Brzozów (mecze od półfinałów rozgrywano systemem 2 razy po  
8 minut) i pokonali Budowlankę 21:13. Wydarzeniem spotkania 
był celny rzut zwycięzców z połowy boiska na 3 sekundy przed 
końcem. 

W finale brzozowianie spotkali się z Automanią Sanok. 
Sanoczanie w drodze do decydującej potyczki pokonali ZSB 

Brzozów 14:10, Grabownicę 11:7 i Zgredy Brzozów 15:5, zaś 
w półfinale ograli Jasionów 18:13. Powiat Brzozowski przez 
większą część spotkania o pierwsze miejsce utrzymywał pro-
wadzenie, lecz bardziej doświadczona ekipa z Sanoka przechy-
liła w końcówce szalę zwycięstwa na swoją stronę. Ostatecznie 
Automania wygrała z Powiatem Brzozowskim 25:21 i okazała 
się najlepsza w całym turnieju. Trzecie miejsce przypadło dru-
żynie z Jasionowa po zwycięstwie nad ZSB Brzozów 18:10.

Klasyfikacja końcowa: 1. Automania Sanok, 2. Powiat 
Brzozów, 3. Jasionów, 4.ZSB Brzozów, 5. Powiat Brzozów II, 
6. Zgredy Brzozów, 7. Grabownica, 8. Golcowa.

Powiat Brzozowski wystąpił w składzie: Jarosław Wła-
dyka - kapitan, Patryk Kaczor, Kamil Futyma, Mateusz Flor-
czak, Daniel Antkowiak, Dariusz Żmuda, Marcin Szaro, Dawid 
Świątek, Kamil Junik, Kamil Niezgodzki, Olaf Płachno, trener 
Mateusz Bober

Puchary za miejsca na podium wręczył przedstawiciel 
firmy ALTA, Krzysztof Zygarowicz. Uczestnicy składają po-
dziękowania dla firmy ALTA za przygotowanie turnieju oraz 
Starostwu Brzozowskiemu za udostępnienie hali. 

Blisko wygranej

Sebastian Czech

VIII Memoriał im. Zbyszka Barańskiego
Aż 10 drużyn z terenu powiatu brzozowskiego wzięło 

udział w VIII Memoriale im. Zbyszka Barańskiego w piłce noż-
nej halowej, który odbył się 17 marca 
w Brzozowie. Ze względu na udział 
tak rekordowej liczby ekip impreza 
odbyła się na dwóch halach sporto-
wych: w I LO w Brzozowie oraz SP 
Nr 1 w Brzozowie. Po wcześniej-
szym losowaniu zespoły zostały po-
dzielone na dwie grupy. W pierwszej 
rywalizowały: Iskra Blizne, Staro-
stwo Brzozów, Oldboys Humniska, 
Domix Brzozów i Polikat Brzozów, 
natomiast w grupie drugiej: Oldboys 
Haczów, HEROSI.PL, Iwoniczanka 
Izdebki, Brzozovia Brzozów i Parnas 
Stara Wieś. 

Rywalizacja była bardzo zacięta i niezwykle emocjonująca. 
Dość powiedzieć, że spośród startujących żadnej ekipie nie udało 
się przebrnąć eliminacji grupowych bez porażki. W grupie grają-
cej w „ogólniaku” pierwsze miejsce i tym samym awans do finału 
wywalczyła drużyna Starostwa, która zanotowała trzy zwycięstwa 
i porażkę. Takim samym bilansem mogli się pochwalić zwycięz-
cy grupy grającej w „podstawówce” – HEROSI.PL. Drugie miej-
sca wywalczyły odpowiednio Polikat i Haczów i zmierzyły się 
w meczu o III miejsce. „Mały finał”, pomimo kilku znakomitych 

okazji z jednej i drugiej strony zakończył się bezbramkowym 
remisem. Rzuty karne lepiej wykonywali zawodnicy Polikatu 

i to oni cieszyli się ostatecznie z zajęcia 
III miejsce w turnieju. Ostatnim meczem 
turnieju był finał pomiędzy Starostwem  
i Herosami. Szybko strzelone dwie 
bramki przez Herosów ustawiły mecz. 
Starostwo mimo ambitnej walki nie 
miało atutów by nawiązać wyrównaną 
walkę. Ostatecznie mecz zakończył się 
wynikiem  4 – 1 dla Herosów, którzy byli 
zdecydowanie najlepszą ekipą imprezy. 
Po zakończonych zmaganiach drużyny 
otrzymały dyplomy, puchary, statuetki  
i nagrody rzeczowe. Najlepszym bram-

karzem wybrany został Sylwester Herbut 
z Polikatu, natomiast najlepszym strzelcem z siedmioma tra-
fieniami na koncie okazał się Krzysztof Ryba z Oldboys Hum-
niska. Nagrody ufundowane przez Powiatowe Zrzeszenie LZS  
w Brzozowie, a pochodzące z dotacji Starostwa Powiatowego 
w Brzozowie wręczali Bronisław Przyczynek – Przewodniczą-
cy PZ LZS w Brzozowie, Grzegorz Sobota – Członek Rady PZ 
LZS w Brzozowie oraz gość honorowy – żona zmarłego Zbysz-
ka Barańskiego – Zofia Barańska wraz z wnuczką Darią.

Marek Szerszeń

Mecz finałowy Starostwo Brzozów - HEROSI.PL

Gościem honorowym była Zofia Barańska wraz z wnuczką Drużyna Starostwo Brzozów
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W czwartek 21 lutego br. w sali gimna-
stycznej Zespołu Szkół w Starej Wsi, odbył się 
III Turniej Piłki Nożnej Halowej Osób Niepeł-
nosprawnych organizowany przez Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Starej Wsi i Burmistrza 
Brzozowa.

Po raz pierwszy w rozgrywkach wzięła 
udział  tak duża liczba drużyn (8 zespołów),  
z  województwa podkarpackiego. Oto i one: 
WTZ Rymanów, WTZ Haczów, WTZ Krosno, 
WTZ Huzele, WTZ Zgłobień, ŚDS Brzozów, 
ŚDS Ustrzyki Dolne i nasz ośrodek.

Wszystkie drużyny w wyni-
ku losowania trafiły do 2 grup po  
4 team’y,  grając w nich mecze każdy  
z każdym, następnie 2 najlepsze  
z każdej z grup wchodziły do półfi-
nału, a drużyny z miejsc 4 i 3 wal-
czyły kolejno o 7 i 5 miejsce. Wysoki 
poziom rozgrywanych meczy, emo-
cje, pięknie strzelane bramki, wal-
ka do ostatniego gwizdka sędziego,  
a przede wszystkim dobra zabawa -  
charakteryzowały nasz turniej. 

III Turniej Piłki Nożnej Halowej 
Osób Niepełnosprawnych

Drużyna z ŚDS Brzozów

24 lutego br. w Zamościu odby-
ły się Halowe Mistrzostwa Okręgu Lu-
belskiego. W zawodach wzięło udział  
74 zawodników z klubów Agros Za-
mość, Scholasteria Mąchocice, Sagit 
Humniska i Sport Tramp Jarosław.

Z naszego klubu wzięło udział 
11 zawodników w kategoriach junior, 
młodzik starszy i młodzik. Wszyscy 
zawodnicy strzelali z odległości 18m 2 
razy po 30 strzał.

Nasi zawodnicy zajęli dwa 
pierwsze miejsca  i trzy drugie.

W kategorii junior II miejsce 
zdobył  Wojciech Bryś wynikiem 574 
pkt, zwyciężył Sebastian Wasio z klubu 
Sport Tramp Jarosław.

W kategorii młodzik starszy  
I miejsce zdobyła Patrycja Kędra wy-
nikiem 582 pkt., II miejsce wywalczy-
ła Agata Ryba wynikiem 555 pkt., IV 

Łucznicy Sagitu rozpoczęli sezon od sukcesów
miejsce zdobyła Gabriela Żak wynikiem 381 
pkt, V miejsce zdobyła Karolina Wypasek wy-
nikiem 362 pkt.

W kategorii młodzik I miejsce wystrzelała 
Wiktoria Toczek wynikiem 574 pkt, VI miejsce 
wywalczyła Patrycja Piotrowska z wynikiem 
497 pkt.

Wśród chłopców w tej kategorii I miejsce 
wynikiem 586 pkt wystrzelał zawodnik z klubu 
Scholasteria Mąchocice, II miejsce wywalczył 
Patryk Kędra z wynikiem 574 pkt, V miejsce zdo-
był Jarosław Sokalski wynikiem 424 pkt.,  dalsze 
miejsca zajęli z wynikiem 474 pkt. Kacper Kij   
i Dawid Lasek z wynikiem 429 pkt.

Zawodnicy i działacze klubu składa-
ją podziękowania sponsorom: Burmistrzowi 
Brzozowa, firmom - Elektromontaż Rzeszów, 
Polikat, PGNiG, Elan z Brzozowa, Pass-Poll  
z Sanoka, Bank PBS O/ Brzozów bez ich wspar-
cia nie byłoby sukcesów.

Medaliści Mistrzostw Okręgu Lubelskiego

Tekst i zdjęcia Zdzisław Toczek
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Tadeusz  KROTOS
- rysownik, ilustrator, karykaturzysta

Urodził się i mieszka w Gliwicach 
na Śląsku. Od 1962 roku gruntował swo-
ją wiedzę z zakresu rysunku, malarstwa  
i grafiki w kółkach plastycznych przy 
boku znanych gliwickich artystów, pla-
styków. Fascynuje się twórczością hisz-
pańskiego surrealisty Salwadore Dali. 
Od 1990 r. rozpoczął przygodę z malar-
stwem i grafiką, a od 1996 r. z rysunkiem 
satyrycznym. Wykonywał ilustracje do 

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

Rozgrywki wygrał ubiegłoroczny triumfator – WTZ 
Rymanów, którego reprezentacja po bardzo emocjonującym 
meczu (wynik 2:2) i konkursie rzutów karnych (aż 8 kole-
jek) ostatecznie wygrała rywalizację z ŚDS Brzozów 4:3, na 
ostatnim miejscu na podium uplasowała się drużyna gospo-
darzy WTZ Stara Wieś, pokonując w „małym finale” przy-
jaciół z Haczowa.

Klasyfikacja generalna turnieju przedstawiała 
się następująco: I miejsce – WTZ Rymanów, II miejsce  
– ŚDS Brzozów, III miejsce – WTZ Stara Wieś, IV miejsce  
– WTZ Haczów, V miejsce – WTZ Krosno, VI miejsce  
– ŚDS Ustrzyki Dolne, VII miejsce – WTZ Zgłobień, VIII 
miejsce – WTZ Zuzele,

Po zakończonym turnieju nastąpiła dekoracja dru-
żyn. Nagrody wręczali goście, którzy zaszczycili nas swoją 
obecnością: Sekretarz gminy Brzozów – Beata Bodzioch 

SPORT

Tadeusz Krotos

– Kaznowska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Brzozowie – Zofia Foryś i Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Brzozowie – Stanisław Pilszak.  

Poza wyróżnieniami drużynowymi wręczono również pa-
miątkowe statuetki, które otrzymali: Najlepszy bramkarz – Mieczy-
sław Pajęcki (ŚDS Brzozów), Najlepszy strzelec – Jakub Knurek  
(8 bramek – WTZ Rymanów), Najlepszy zawodnik – Grzegorz Nycz  
(WTZ Stara Wieś), Najwaleczniejsza drużyna – WTZ Zgłobień, 
Drużyna Fair Play – WTZ Huzele, 

Puchary ufundowane przez Burmistrza Brzozowa zostały 
przyznane  drużynom: WTZ Rymanów – za zajęcie I miejsca, dla 
najlepszej drużyny, WTZ Krosno – dla najwaleczniejszej drużyny, 
WTZ Ustrzyki Dolne - dla  Najsympatyczniejszej  drużyny, WTZ 
Haczów - dla Drużyny Fair Play. 

Należy podkreślić zaangażowanie i duży udział kilku bardzo 
ważnych osób w realizację przedsięwzięcia jakim są zawody spor-
towe. Ten turniej nie odbyłby się w ogóle, bądź gdyby się odbył 
nie zakończyłby się w tak miłej i sympatycznej atmosferze. Mowa 
oczywiście o sędziach. Panowie: Rafał Dobosz i Wojciech Krzysz-
tyński czuwali nad prawidłowym przebiegiem zawodów, a swoją 
postawą i podejmowanymi decyzjami w znacznym stopniu uspraw-
nili rozgrywki. Kolejną osobą jest ratownik medyczny  - Pan Henryk 
Kostka, który sprawował nadzór na stanem zdrowia zawodników, 
służył posiadaną wiedzą, doświadczeniem i interweniował kiedy 
trzeba. Cała wymieniona wyżej trójka wykonywała pracę społecz-
nie, poświęcając swój wolny czas, za co jesteśmy bardzo wdzięczni  
i z całego serca dziękujemy.

Dołożymy wszelkich starań aby przyszłoroczna, kolejna już 
edycja Turnieju Piłki Nożnej Halowej Osób Niepełnosprawnych, 
odbyła się w takiej przyjaznej i bratniej atmosferze jak ta zakoń-
czona.  

Józef Baran

Fragment jednego z meczów
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BARAN (21 III – 20 IV) 
Rozwiniesz skrzydła, nowi przyjaciele 
pobudzą Cię do rozwoju. Rozkwitnie 
również Twoje życie uczuciowe – za-

równo dla osób w związkach jak i samotnych 
będzie to dobry czas. Pomyśl o krótkim odpo-
czynku i wybierz się na urlop z ukochaną osobą. 
Unikaj pochopnych i nieprzemyślanych posunięć 
finansowych, szczególnie na początku miesiąca. 

BYK (21 IV – 21 V) 
Wzrośnie Twoja popularność na 
gruncie towarzyskim, jednak lekkość 
bycia, jaka ostatnio towarzyszy Two-

im przedsięwzięciom, może nadwyrężyć Twój 
budżet. Zaciśnij na jakiś czas pasa, bo sytuacja 
może się pogorszyć! Zachowaj poczucie humoru 
bez względu na okoliczności, nie decyduj się na 
żaden kredyt i nie podejmuj żadnych poważnych 
działań związanych z finansami, zwłaszcza do 
14 kwietnia. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
Jest to dobry czas dla spraw zawo-
dowych. Kwiecień to idealna pora 
na przekształcanie pomysłów w rze-

czywistość. Uważaj na zobowiązania i obietni-
ce, bo podjęte teraz okażą się długoterminowe. 
Ktoś straszy udzieli Ci pewnej rady, warto jej 
posłuchać – nie pożałujesz. W uczuciach pewne 
komplikacje. Powinieneś być ostrożny i uważać, 
by nie zrobić żadnego błędu, bo może Cię on 
sporo kosztować. Unikaj kłótni i scen, problemy  
w związku lepiej rozwiązywać przez szczerą 
rozmowę.

RAK (22 VI – 23 VII) 
Nie przystępuj zbyt pośpiesznie do 
nowych działań, jeżeli nie przemy-
ślisz ich uprzednio dokładnie – to 

nie będzie dobry czas na zbyt pochopne decy-
zje. Jeżeli zamierzasz pójść w nowym kierunku  
w karierze, nauczaniu czy sprawach sercowych – 
wstrzymaj się na razie i uważnie obserwuj to, co 
dzieje się dookoła, przynajmniej do 18 kwietnia 
– nie dysponujesz bowiem jeszcze wszystkimi 
faktami, które potrzebne Ci będą do wykonania 
odpowiednich kroków.

LEW (24 VII – 23 VIII) 
W tym miesiącu musisz więcej czasu po-
święcić swojej rodzinie oraz ukochanej 
osobie, bo tak naprawdę tylko dzięki nim 

masz prawdziwe wsparcie i powinieneś to doce-
nić. Odsuń więc inne sprawy na bok i skup się na 
uczuciach. Jeśli jesteś osobą samotną, całkiem 
możliwe, że już niedługo w Twoim życiu zagości 
miłość. Związek, w którym aktualnie jesteś zacie-
śni się, a być może zakończy nawet małżeństwem. 
Jeśli zaś jesteś już w związku małżeńskim to bę-
dziesz odczuwać szczęście.

PANNA (24 VIII – 23 IX) 
W tym miesiącu akcent powinien paść 
na oryginalność, reputację oraz pozycję 
w społeczeństwie. Zaznacz w towarzy-

stwie swój indywidualny styl, nie podążaj ślepo za 
modą, a na pewno zostaniesz doceniony. W okoli-
cach 10 kwietnia możliwe spotkanie z kimś spod 
znaku Lwa lub Wodnika. Twoje ciepło, wrażliwość 
oraz niezwykła intuicja mogą okazać się głównym 
atutem w nowym związku lub przyjaźni. 

WAGA (24 IX – 23 X) 
W tym miesiącu powinieneś skupić się 
przede wszystkim na sprawach związa-
nych z uczuciami. Zadbaj o to, aby Twoje 

stosunki z drugą połówką były jak najlepsze, nawet 
jeżeli będzie to wymagało od Ciebie cierpliwości  
i samozaparcia. Jeżeli jesteś singlem, koniecznie 
rozejrzyj się uważniej dookoła siebie, bo masz 
szanse na to, aby spotkać kogoś wyjątkowego. 

SKORPION (24 X – 22 XI) 
Przed Tobą nowe znajomości, nowe 
wydarzenia i miejsca. Wprowadzisz nie-
zwykłe zmiany w rutynie codzienności. 

Będzie to gorący okres w życiu uczuciowym, po-
znasz kogoś, z kim będziesz się często spotykał. 
Czeka Cię dużo dobrej zabawy. Rozejrzyj się za 
kimś spod znaku Panny lub Bliźniąt, nawiążesz 
przyjaźń, która z czasem przerodzi się w coś wię-
cej. Możliwy wspólny, romantyczny wyjazd, który 
jeszcze bardziej was zbliży do siebie. 

STRZELEC (23 XI – 22 XII) 
Ten miesiąc, jeżeli udało Ci się odpocząć  
w ciągu ostatnich tygodni, będzie należał do 
Ciebie. Zostaniesz bowiem obdarzony bystro-

ścią umysłu i niesamowitą intuicją, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o finanse. Nie zmarnuj więc swojej szansy i weź 
w swoje ręce sprawy zawodowe i handlowe, zwłaszcza 
jeżeli już od jakiegoś czasu odkładałeś je na bok. Pew-
na stagnacja może pojawić się, jeżeli chodzi o Twoje 
kontakty z najbliższymi i życie towarzyskie.

KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I) 
Jest to miesiąc wielkich możliwości. Musisz 
jednak zadbać o szczegóły oraz samodyscy-
plinę, aby wytrwać i dokończyć swoją pra-

cę. Będziesz przygotowywać się do dużego przedsię-
wzięcia. Zachowaj ostrożność w rozmowach z innymi.  
W pierwszej połowie miesiąca możesz być trochę le-
niwy, ale staraj się z tym walczyć. Z kolei w drugiej 
połowie kwietnia Wenus pobudzi Twoje zamiłowanie 
do nauki oraz badań. Będzie to idealny czas na rozwój 
i zdobywanie dalszego wykształcenia.

WODNIK (21 I – 19 II) 
To idealny czas na wszelkiego rodzaju przed-
sięwzięcia twórcze, które mogą przynieść Ci 
wiele korzyści, w tym również materialnych. 

Jeśli chodzi o efekty na dużą skalę, trzeba będzie jesz-
cze poczekać. Jednak cierpliwość zostanie nagrodzona. 
Warto, abyś cały czas był uważny w kontaktach z inny-
mi, niektórzy będą chcieli Cię wykorzystać. Pojawi się 
przygoda, z której warto będzie skorzystać.

RYBY (20 II – 20 III) 
W kwietniu wyraźnie zaznaczy się Twoja sil-
na osobowość. Pojawią się szanse na zmiany, 
jednak musisz się upewnić, czy zmierza-

ją w dobrym kierunku – wyobraźnia przecież nie raz 
sprowadzała Cię na złe drogi. Masz szansę na wiele 
wspaniałych pomysłów, nie pozwól, aby wprowadziły 
w Twoje życie zamęt. Na początku miesiąca będziesz 
przeżywać miłosne uniesienia u boku bliskiej Ci osoby. 
Możecie snuć marzenia o wspólnej przyszłości, bo ma-
cie ku temu naprawdę solidne podstawy.

ROZRYWKA
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