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W dniach 1-3 lutego br.
w Brzozowskim Domu Kultury odby³y siê

XV Jubileuszowe Warsztaty Jazzowe,
w których udzia³ wziê³o 58 m³odych

muzyków i wokalistów z terenu Polski po³udniowo
– wschodniej (w tym 20 z Brzozowa i okolic).

Dyrektorem artystycznym Warsztatów, a tak¿e prowadz¹cym klasê
fortepianu i zajêcia z teorii muzyki by³ znany krakowski pianista jazzowy
(Jazz Band Ball Orchestra) – Wojciech Groborz. Nale¿y tu wspomnieæ, ¿e
jest on, obok nie¿yj¹cego ju¿ dzia³acza krakowskiego PSJ – Andrzeja Kuby
Florka i ni¿ej podpisanego, wspó³twórc¹ warsztatów w Brzozowie.

Klasê instrume-
ntów dêtych prowadzi³
Piotr Wojtasik, klasê
kontrabasu i gitary
basowej – Andrzej
Kowalewski, klasê gitary
– Piotr Domaga³a, klasê
perkusji – Wies³aw
Jamio³, a najliczniejsz¹
klasê wokaln¹ – Krysty-
na Proñko. Zajêcia
warsztatowe odbywa³y
siê codziennie w godzi-
nach przed- i popo³u-
dniowych.

1lutego wieczorem odby³ siê w œwietlicy Domu Kultury koncert kadry,
który nastêpnie zamieni³ siê w trwaj¹ce do póŸnych godzin nocnych jam
session z udzia³em warsztatowiczów.

Nastêpnego dnia kadra i uczestnicy warsztatów przenieœli siê
w godzinach wieczornych do pobliskiego Red Pubu, gdzie odby³o siê jam
session z udzia³em publicznoœci. Oprócz standardów jazzowych zosta³y
wykonane równie¿ znane utwory muzyki ludowej i biesiadnej. Impreza trwa³a
do póŸnych godzin nocnych i cieszy³a siê du¿¹ popularnoœci¹ wœród
brzozowiaków.

Ostatniego dnia w godzinach przedpo³udniowych i po obiedzie
odbywa³y siê zajêcia warsztatowe i przygotowania do wieczornego koncertu
galowego.

Prowadzony przez znan¹ propagatorkê jazzu na terenie Polski
po³udniowej, dziennikarkê Polskiego Radia w Rzeszowie – El¿bietê Lewick¹,
koncert galowy otworzy³a najm³odsza grupa wokalna dziewcz¹t z klasy
Krystyny Proñko, która wykona³a „Bêdzie lepszy dzieñ” z 10 edycji konkursu

piosenki „Wygraj Su-
kces”.

Nastêpnie na
scenie zaprezentowa³y
siê dziewczyny ze zna-
nego ju¿ miejscowym
widzom kwartetu
WHOOPS, które bra-
wurowo wykona³y utwo-
ry: „You’re The One That
I Want”, a tak¿e „How
Will I Know”. WHOOPS
wyst¹pi³ w sk³adzie:
Magdalena Buczek,

Paulina Mrozek, Karolina Toczek i Gabriela Szuba. Wystêp kwartetu zosta³
bardzo ciep³o przyjêty przez publicznoœæ.

Po zespole wokalnym wyst¹pi³a Natalia Jakubiec z Tryñczy, która

wykona³a utwór z repertuaru
Bogus³awa Meca „Jej portret”.
Nastêpnie po warsztatowiczkach
przyszed³ czas na prowadz¹c¹
klasê wokaln¹ gwiazdê
– Krystynê Proñko, która
z akompaniamentem pozo-
sta³ych wyk³adowców, czyli
Wojciecha Groborza – piano,
Adama Kowalewskiego – bass, Piotra Domaga³y
– g, Wies³awa Jamio³a – dr i Piotra Wojtasika – tp
wykona³a trzy utwory: „God Bless The Child”,
„Autumn Leaves” i walczyk z filmu „Halo,
Szpicbródka”. Na bis us³yszeliœmy znany standard
„Girl From Ipanema”,  ze zmienionym tekstem na
„Boy From Ipanema”.

Po Krystynie Proñko miejsce na scenie zaj¹³
prowadzony przez Wojciecha Groborza i Piotra
Wojtasika big-band warsztatowy, który wyst¹pi³
w nastêpuj¹cym sk³adzie: tr¹bki: Boles³aw Kazalski,
£ukasz K³os, Darek Wlaz³o, Piotr Podulka; puzony:
Pawe³ Piêkoœ, Adam Ziemiañski, Kamil Kusy; sax
tenor: Tomasz K³os, Krzysztof K³ada; sax alt: Emil
Kêdra, S³awomir Fija³kowski; sax baryton: Maciej
Koszty³a; piano: Micha³ Juskiewicz; kontrabas:
Dominik Wywrotki; perkusja: Witek Krowiak. Big
Band wykona³ utwór: „In a Litte Groove”.

Nastêpnie wyst¹pi³o trio Wojtka Groborza
w sk³adzie: Wojciech Groborz – p, Adam
Kowalewski – b, Wies³aw Jamio³  – dr. Zosta³o ono
bardzo gor¹co przyjête przez brzozowsk¹
publicznoœæ, która zna ten zespó³, choæ w ró¿nych
sk³adach osobowych, od pocz¹tku istnienia
warsztatów. Trio wykona³o miêdzy innymi utwory
takie jak „ Bebop” – Dizzy Gillespiego.

Kolejnym wykonawc¹ by³a Orkiestra
Jubileuszowa, czyli jak to stwierdzi³ Wojtek Groborz
„Spe³nienie jego marzeñ; po³¹czenie si³ muzycznych
Krakowa z Brzozowem”. Nareszcie siê to uda³o i to
z jakim efektem. Kto nie by³ na koncercie niech
¿a³uje i to mocno, bo Orkiestra zagra³a znakomicie.

Jej sk³ad to: tr¹bki: Piotr Wojtasik, Sebastian
Michalski, £ukasz K³os; puzon: Pawe³ Piêkoœ; tenor
sax: Tadeusz Podulka, alt sax: Zygmunt Podulka;

Klasa perkusji

Klasa gitary

Klasa kontrabasu i gitary basowej
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baryton sax: Maciek Koszty³a; gitara: Piotr Domaga³a; kontrabas: Adam
Kowalewski; perkusja: Wies³aw Jamio³; piano: Wojciech Groborz.

Orkiestra wykona³a trzy utwory w aran¿acji Wojtka Groborza:
„Chainin’ The Cat”, „Hackensack” i „Walk & See”.

XV Warsztatom Jazzowym towarzyszy³a wystawa instrumentów
muzycznych ze sklepu muzycznego SOLTON Witka Solarskiego
z Rzeszowa.

Na zakoñczenie koncertu galowego wyst¹pi³ goœæ specjalny, czyli
zespó³ JWP.ORG z Krakowa. Wspó³za³o¿ycielem i mózgiem zespo³u
jest Dominik Wania z Sanoka. Dominik sw¹ karierê rozpoczyna³ na
brzozowskich Warsztatach jako 12 letni zdolny ch³opak. PóŸniej by³
przez d³ugie lata pianist¹ brzozowskiej Brass Standard Jazz Orchestra.
Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie. Uprawiaj¹ca fusion
jazz kapela JWP.ORG zaprezentowa³a znaj¹cej siê na jazzie brzozowskiej
publicznoœci wspania³y, ekspresyjnie sprzedany repertuar
elektrycznego wyœmienicie po³¹czonego z latynoskimi rytmami jazzu,
owacyjnie przyjêty przez wype³nion¹ po brzegi widowniê.

Organizatorem XV Warsztatów Jazzowych by³ Brzozowski Dom
Kultury przy wspó³udziale Starosty Brzozowskiego, Burmistrza
Brzozowa, Zwi¹zku Gmin Brzozowskich.

Finansowo wspomogli organizacjê Warsztatów prywatni
sponsorzy; firmy: Z.U. BROINST – Bronis³awa Michalskiego
z Trzeœniowa, H.U. WOD.KAN.CO i GAZ, Serwis Kot³ów „KRAG”
Szczepana Michalskiego z Trzeœniowa oraz cukiernia Wac³awa
Bieñczaka z Brzozowa.

Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê amerykañsko – polskiej
fundacji „Równaæ Szansê”, której dotacja pozwoli³a wzi¹æ udzia³
w Warsztatach najm³odszym uczestnikom oraz tym, którzy nie byli
w stanie zap³aciæ akredytacji. W imieniu tej czêœci m³odzie¿y sk³adamy
serdeczne podziêkowania szefostwu fundacji z proœb¹ o pamiêæ na
przysz³oœæ.

Odpowiedzialnym za wspaniale zorganizowan¹ imprezê by³
Dyrektor Brzozowskiego Domu Kultury – Tadeusz Podulka ze swoimi
pracownikami (szczególnie Micha³ Florek za dekoracjê sali oraz Artur
Hocyk, Janek Florek i Krzysztof  Kucab za nag³oœnienie podczas
koncertu galowego).

Podczas dotychczasowych pietnastu edycji Warsztatów
Jazzowych  udzia³ wziê³o ponad 500 m³odych muzyków i wokalistów
z Polski.

Jako wyk³adowcy oraz gwiazdy koncertów galowych wyst¹pili
w Brzozowie niemal wszyscy polscy znacz¹cy muzycy jazzowi oraz
muzycy z USA – kolebki jazzu. Œwiadczy to o tym, ¿e ta odbywaj¹ca siê
w Brzozowie od koñca lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia impreza
muzyczna znalaz³a ju¿ odpowiednie miejsce w ¿yciu kulturalnym
Brzozowa i Podkarpacia.

Jest znakomit¹ promocj¹ miasta, gdy¿ ludzie z ca³ej Polski
w najwiêkszej mierze kojarz¹ piêkn¹ podkarpack¹ miejscowoœæ z t¹
w³aœnie imprez¹ i dzia³aj¹cymi przy jej organizatorze – Domu Kultury
- zespo³ami.

Wojciech Szuba

Klasa instrumentów dêtych
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W podnios³ej atmosferze, odœwiêtnej scenerii, w obecnoœci goœci,
grona pedagogicznego i m³odzie¿y szkolnej odby³o siê przekazanie
sztandaru Brzozowskiego Ko³a AK pod opiekê spo³ecznoœci I Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Brzozowie. Uroczysta akademia z tej okazji odby³a
siê 20 stycznia br.

Dyrektor szko³y Mieczys³awa Trzeœniowska powita³a
przyby³ych, przedstawi³a cel i okolicznoœci spotkania. Nastêpnie
dokonano oficjalnego przekazania sztandaru AK na rêce m³odzie¿y
szkolnej. Sztandar, ufundowany przed laty przez dr Zbigniewa Kubasa
i Tadeusza Konieczkê, zas³u¿eni dzia³acze AK w Brzozowie: Tadeusz
Konieczko – Przewodnicz¹cy Œwiatowego Zwi¹zku ̄ o³nierzy AK Okrêg
Krosno Ko³o Brzozów, Adam Piecuch – Przewodnicz¹cy Komitetu
Pamiêci Narodowej AK oraz Sylwester Ksi¹¿ek, z³o¿yli na rêce Dyrektor
Trzeœniowskiej.

Od tej chwili ten znamienity symbol trwania i walki o wybicie siê
na niepodleg³oœæ naszego narodu bêdzie prezentowany podczas
wa¿nych œwi¹t i akademii szkolnych. M³odzie¿ niezwykle powa¿nie
potraktowa³a akt przejêcia pod opiekê sztandaru AK. Z tej okazji, pod
kierunkiem opiekunów – historyków: Bo¿enny Cyran-Domin, Magdaleny
Skoczek, Katarzyny Wawrzak i Micha³a Wolaka, przygotowa³a piêkny
wystêp artystyczny. Krótkie referaty przypominaj¹ce czasy walki
o polskoœæ i niepodleg³oœæ, przeplata³y wzruszaj¹ce wiersze i piêknie
brzmi¹ce pieœni i piosenki. Oprawê artystyczn¹ zapewni³ nauczyciel
muzyki Krzysztof £obodziñski ze swoimi podopiecznymi. Ca³oœæ
przygotowana bardzo profesjonalnie z wyczuciem i gustem arty-
stycznym.

Jednym z wa¿niejszych goœci, którzy w tym dniu zaszczycili I LO
swoj¹ obecnoœci¹ by³ wspomniany ju¿ Tadeusz Konieczko, który
skierowa³ do m³odego pokolenia Polaków kilka s³ów na temat sztandarów
i proporców Armii Krajowej z lat II wojny œwiatowej. Powiedzia³, ¿e
„w warunkach podziemnej armii sztandar nabiera³ szczególnego
znaczenia. Wg jednego z ¿o³nierzy 24 Dywizji Wo³yñskiej AK sztandar
to symbol, œwiêtoœæ. Jego miejsce tkwi gdzieœ miêdzy Hymnem
Narodowym a przysiêg¹ ¿o³niersk¹. Najwa¿niejsz¹ chwil¹ w dziejach
sztandaru by³o uroczyste, na ile to by³o mo¿liwe w warunkach
okupowanego kraju, poœwiêcenie i wrêczenie go oddzia³owi.”

Sztandar Brzozowskiego Ko³a AK wykonany przez Dorotê
Wasylewicz-Srokê zosta³ przekazany Ko³u i poœwiêcony w Kolegiacie
Brzozowskiej przez ks. Infu³ata Juliana Pud³ê 11 listopada 1992 r.
Zwi¹zany od lat z dzia³alnoœci¹ Ko³a ks. Infu³at obecny by³ równie¿
podczas przekazania sztandaru I LO w Brzozowie. Zebranym na tej
uroczystoœci prócz b³ogos³awieñstwa Bo¿ego przekaza³ zawsze aktualne
i potrzebne wskazówki na przysz³oœæ, s³owa wsparcia i otuchy.

Œwiadkami uroczystoœci byli równie¿: Stefania Szewczyk
– wieloletnia cz³onkini AK Ko³o w Brzozowie, emerytowane nauczycielki
- Irena Konieczko i Maria £obaza, Krystyna Przyczynek – Przewodnicz¹ca
Rady Rodziców I LO w Brzozowie, tak¿e przedstawiciele lokalnej w³adzy
samorz¹dowej: Zygmunt B³a¿ – Starosta Brzozowski i Józef Rzepka
– Zastêpca Burmistrza Brzozowa.

Bia³o-krwawy,
Krwawo-bia³y, lniany
Opatrunku, który zwiesz siê: sztandar,
Coœ siê z wielkim krwotokiem upora³!
Wiatr rozwija ten dokument rany,
Wznosi w górê bohaterski banda¿,
Tê pami¹tkê,
Ten d³ug
I ten mora³.

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Magdalena Pilawska

Armia Krajowa (AK) - zakonspirowana si³a zbrojna
polskiego podziemia w czasach II wojny œwiatowej,
dzia³aj¹ca pod okupacj¹ niemieck¹ i radzieck¹ na obszarze
pañstwa polskiego w granicach sprzed 1 wrzeœnia 1939 r.
oraz poza nimi. Kryptonimy: Polski Zwi¹zek Powstañczy
(PZP), Si³y Zbrojne w Kraju (SZK). G³ównym jej zadaniem
by³o prowadzenie oporu zbrojnego przeciwko okupantowi
hitlerowskiemu i przygotowanie maj¹cego wybuchn¹æ
w sposobnej chwili ogólnokrajowego powstania. Sk³ada³a
siê z siedmiu oddzia³ów: Informacyjnego, Organizacyjno-
Wywiadowczego, Szkoleniowego, Kwatermistrzostwa,
£¹cznoœci, Informacji i Propagandy oraz Finansowego, mia³a
te¿ w³asnych duszpasterzy. Jako odrêbn¹ jednostkê
utworzono w styczniu 1943 Kedyw, przeprowadzaj¹cy
akcje dywersyjne i specjalne. W momencie maksymalnej
zdolnoœci bojowej (lato 1944) si³y AK liczy³y ok. 380 tys.
osób, w tym 10 tys. oficerów. Kadrê oficersk¹ sprzed wojny
uzupe³niano absolwentami tajnych kursów oraz
przerzucanymi do kraju cichociemnymi. AK zaopatrywa³a
siê w sprzêt na drodze akcji bojowych (wyposa¿enie
niemieckie) i w³asnej produkcji. Po zakoñczeniu wojny czêœæ
akowców odmówi³a dokonania demobilizacji i kontynu-
owa³a walkê w ramach Delegatury Si³ Zbrojnych, Ruchu
Oporu Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolnoœæ i Niezawis³oœæ,
Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Narodowej Organizacji
Wojskowej, Narodowych Si³ Zbrojnych i innych. Masowe
ich przeœladowania trwa³y przez ca³y okres stalinowski.

(na podst.http://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa)

Przejêcie sztandaru

Czêœæ artystyczna doda³a splendoru uroczystoœci

Historyczny sztandar w rHistoryczny sztandar w rHistoryczny sztandar w rHistoryczny sztandar w rHistoryczny sztandar w reeeeekachkachkachkachkach
                                                       mmmmmlllllodego pokoleniaodego pokoleniaodego pokoleniaodego pokoleniaodego pokolenia
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Zespó³  Szkó³ Budowlanych im.
Tadeusza Koœciuszki w Brzozowie
otrzyma³ w ramach projektu „Pracownie
komputerowe dla szkó³” now¹
pracowniê komputerow¹. Projekt
finansowany by³ przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Sportu przy
wspó³udziale Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego. Jest to druga pracownia
komputerowa otrzymana w ci¹gu
niespe³na miesi¹ca. Monta¿ sieci
i pracowni nast¹pi³ 21 stycznia br.

W sk³ad pracowni wchodzi:
serwer, 14 zestawów komputerowych
dla uczniów, 1 zestaw komputerowy dla
nauczyciela, komputer przenoœny,
projektor multimediany, 2 skanery,
2 drukarki sieciowe, 4 zestawy kompu-

Nowa prNowa prNowa prNowa prNowa pracownia komputerowaacownia komputerowaacownia komputerowaacownia komputerowaacownia komputerowa

Zakoñczy³ siê remont warsztatów
szkolnych Zespo³u Szkó³ Budowlanych w Brzo-
zowie. Budynek zarówno z zewn¹trz jak
i wewn¹trz zmieni³ ca³kowicie swoje oblicze.
Zmieniony dach, jak równie¿ nowa elewacja
 znacznie poprawi³y estetykê budynku.  Wewn¹trz
budynku zosta³y przygotowane pracownie do
æwiczeñ i przeprowadzania egzaminów potwierdza-

j¹cych kwalifikacje zawodowe zgodnie z now¹ formu³¹ egzaminów. Dziêki
odpowiedniej bazie i zakupom koniecznego wyposa¿enia Zespó³ Szkó³ Budowlanych
jest oœrodkiem egzaminacyjnym OKE w Krakowie.

Aktualnie szko³a ma upowa¿nienia do przeprowadzania egzaminów
zawodowych w zawodach murarz i posadzkarz. Kontrola Okrêgowej Komisji
Egzaminacyjnej w styczniu 2006 r. pozytywnie zaopiniowa³a warunki
i wyposa¿enie w zawodach: „malarz-tapeciarz” i „technolog robót wykoñczeniowych
w budownictwie” i wnioskowa³a o upowa¿nienie dla szko³y do przeprowadzania
egzaminów zawodowych w tych zawodach. Praktycznie we wszystkich zawodach
budowlanych, w których kszta³ci szko³a, egzaminy zawodowe bêd¹ przeprowadzane
na warsztatach szkolnych. Jest to bardzo wa¿ne dla uczniów, bowiem zdaj¹ egzamin
w tych pracowniach, w których prowadzone s¹ æwiczenia. Doskonale znaj¹ pracownie
i wyposa¿enie.

Wyposa¿enie warsztatów szkolnych dziêki uczestnictwu szko³y
w projekcie „Wyposa¿enie CKU, CKP i szkó³ zawodowych na stanowiska do
egzaminów zawodowych” z ka¿dym miesi¹cem siê poprawia. Projekt MENiS
wspó³finansowany jest przez Europejski Fundusz Spo³eczny.

Szko³a otrzyma³a nowoczesne wyposa¿enie w zawodzie „malarz-tapeciarz”.
Wartoœæ otrzymanego sprzêtu wynios³a 39.645,12 z³. Trwa dostawa sprzêtu
w zawodzie „posadzkarz”. Aktualnie wartoœæ otrzymanego sprzêtu w ramach tego
projektu wynosi oko³o 70.000 z³. Projektem tym objêty jest równie¿ zawód „murarz”,
gdzie dostawy sprzêtu odbywaæ bêd¹ siê w najbli¿szym czasie, bowiem zosta³
rozstrzygniêty przetarg og³oszony przez MENiS. Nadmieniæ nale¿y, ¿e jesteœmy
jedn¹ z nielicznych szkó³ budowlanych objêtych projektem MENiS i EFS.

Staramy siê naszej m³odzie¿y zapewniæ jak najlepsze warunki do prowadzenia
zajêæ praktycznych jak i dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych. Nie by³oby
to mo¿liwe bez olbrzymiego wsparcia i zrozumienia zarówno Starosty jak i Rady
Powiatu. Za wszelk¹ pomoc dla naszej szko³y sk³adam gor¹ce podziêkowania.

Egzaminy zawodowe

Stronê opracowa³: Jan Prejsnar
Dyrektor ZSB w Brzozowie

9 grudnia 2005 r. w Zespole Szkó³ Budowlanych im. Tadeusza
Koœciuszki w Brzozowie odby³y siê szkolne eliminacje XIX edycji
Olimpiady Wiedzy i Umiejêtnoœci Budowlanych. W olimpiadzie wziê³o
udzia³ 30 uczniów najstarszych klas technikum.

6 stycznia br. Komitet Okrêgowy w Rzeszowie zakwalifikowa³
do Zawodów Okrêgowych XIX edycji Olimpiady Wiedzy
i Umiejêtnoœci Budowlanych nastêpuj¹cych uczniów: Rafa³ G³adysz,

Olimpiada Wiedzy i Umiejêtnoœci Budowlanych

terowe dla centrum multimedialnego.
Wartoœæ pracowni to ponad 71 tys. z³.

Dziêki ¿yczliwoœci Starosty
Brzozowskiego uda³o siê w grudniu
przygotowaæ jedn¹ z sal na potrzeby
pracowni komputerowej. Wykonano
niezbêdne instalacje i zabezpieczenia oraz
zakupiono komplet wyposa¿enia: biurka,
krzes³a. Wartoœæ nak³adów z bud¿etu oko³o
12 tysiêcy z³otych.

Nowa sala komputerowa jest
ogólnodostêpn¹ pracowni¹, w której
oprócz zajêæ na komputerach mo¿na
prowadziæ ka¿d¹ lekcjê z przedmiotów zawodowych i ogólnokszta³c¹cych. Sala  ponadto
wyposa¿ona jest w sprzêt audiowizualny oraz kamerê.

Grzegorz Rzepka, £ukasz Cyptor, Tomasz Goszty³a, Marcin
Dudek.

Zawody okrêgowe odbêd¹ siê 4 marca  br. w Rzeszowie.
Najwiêkszym osi¹gniêciem naszej szko³y by³ udzia³ uczennicy Marii
Bu³dys w zawodach centralnych w Szczecinie. ¯yczyæ nale¿y
uczniom jak najlepszych wyników i zakwalifikowania siê do
zawodów centralnych.

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU

Odremontowane warsztaty szkolne (fot.1)

(fot.2)

Nowa pracownia komputerowa
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POWIATOWY  URZ¥D  PRACY
ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów

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

Wiele osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy boryka siê z pro-
blemem opracowania dokumentów aplikacyjnych. Nale¿y przyznaæ, ¿e  na-
pisanie poprawnego i  interesuj¹cego CV  to sztuka. Jak siê okazuje, mo¿-
na j¹ jednak posi¹œæ. Wystarczy  zapamiêtaæ  kilka podstawowych zasad.

Wzorcowe CV nie istnieje. Nasz ¿yciorys bêdzie jednak bliski ide-
a³u, jeœli za ka¿dym razem uwzglêdni swoj¹ treœci¹ i form¹ specyfikê oraz
wymagania danego pracodawcy. Nie rozsy³ajmy zatem jednej wersji ¿ycio-
rysu  do kilku pracodawców! To nasz podstawowy b³¹d! Za ka¿dym razem
ró¿nicujmy zamieszczane dane, gdy¿ to, co dla jednego pracodawcy bê-
dzie ma³o wa¿ne, dla innego mo¿e siê okazaæ podstawowym powodem,
dla którego wybra³ w³aœnie nas.

Pamiêtajmy, i¿ CV to wa¿ny element naszej autoprezentacji. Wa¿ne
jest pierwsze wra¿enie. Niedba³a szata graficzna, brak przejrzystoœci, a co
gorsza, b³êdy ortograficzne, nie œwiadcz¹ najlepiej o autorze aplikacji. Ktoœ,
kto niestarannie przygotowa³ ¿yciorys, przekreœla swoj¹ szansê na rozmo-
wê wstêpn¹.

Co powinien zawieraæ dobrze
napisany ¿yciorys zawodowy?
Dane personalne:

Pisanie ¿yciorysu zaczynamy
zawsze od danych personalnych.
Powinno z nich jasno wynikn¹æ sk¹d
jesteœmy i jak z nami mo¿na siê skon-
taktowaæ. Dane kontaktowe powin-
ny byæ zawsze aktualne.
imiê oraz nazwisko
aktualny adres zamieszkania
telefon  (jeœli nie masz w³asnego nume-
ru stacjonarnego lub komórkowego, postaraj siê o numer grzecznoœcio-
wy. Pracodawca musi mieæ z tob¹ ³atwy kontakt, jest to bardzo wa¿ne)
data urodzenia (np. 5 marca (nie „marzec”) 1979 r.)
adres e-mail (mo¿esz lecz nie musisz go podawaæ, u³atwi to kontakt
z Tob¹ w przypadku problemów z telefonem)
stan cywilny (w przypadku rozwodu lub wdowieñstwa lepiej operowaæ
form¹ wolny/wolna lub kawaler/panna)
w przypadku mê¿czyzn - stosunek do s³u¿by wojskowej (tylko je¿eli jest
uregulowany).
Wykszta³cenie:

Informacje na temat wykszta³cenia nale¿y wpisaæ w odwróconej
kolejnoœci chronologicznej - zaczynaj¹c od tego, co mia³o miejsce ostat-
nio. Trzeba podaæ datê rozpoczêcia i zakoñczenia nauki, pe³n¹ nazwê szko³y
czy uczelni, wydzia³ i kierunek. Warto zaznaczyæ tak¿e specjalizacjê, wio-
d¹ce przedmioty na studiach, ewentualnie tematykê pracy dyplomowej.
Nie umieszczamy w tym punkcie informacji o ukoñczonej szkole podsta-
wowej (chyba ¿e jest to jedyna ukoñczona szko³a).
Doœwiadczenia zawodowe:

Odwrócony porz¹dek chronologiczny obowi¹zuje tak¿e podczas
prezentowania naszego doœwiadczenia  zawodowego. Podajemy datê roz-
poczêcia i zakoñczenia pracy, nazwê firmy, zajmowane stanowisko, a tak¿e
zakres pe³nionych obowi¹zków. Jest to istotne, poniewa¿ nazwy stano-

wisk nie zawsze oznaczaj¹ to samo w ka¿dej firmie.
Je¿eli nie posiadamy doœwiadczenia zawodowego,
w tym miejscu wspominamy o odbytych sta¿ach
i praktykach zawodowych. Nie jest wa¿ny prawny
aspekt pracy, liczy siê Twoje doœwiadczenie i umiejêt-
noœci, jakie dziêki niej zdoby³eœ.
Dotychczasowe osi¹gniêcia:

Zamieszczamy tutaj osi¹gniêcia naukowe (np.
publikacje, stypendia naukowe), sportowe, spo³ecz-
ne (np. funkcje w organizacjach studenckich i innych).
Osoby bêd¹ce na pocz¹tku kariery zawodowej po-
winny napisaæ o jakichkolwiek doœwiadczeniach, któ-
re uda³o im siê zdobyæ. Warto wspomnieæ, np. o dzia-
³alnoœci w harcerstwie, organizacjach studenckich lub

charytatywnych. S¹ to bardzo cenne
informacje zarówno dla pracodawcy,
jak i dla doradców personalnych.
Mog¹ bowiem œwiadczyæ o zaanga¿o-
waniu w pracy zespo³owej, o umiejêt-
noœci podejmowania samodzielnych
decyzji.
Dodatkowe kwalifikacje:

Prawo jazdy, znajomoœæ jêzy-
ków obcych, umiejêtnoœæ obs³ugi

komputera, inne umiejêtnoœci np.: pracy w grupie,
organizowania pracy, kierowania, komunikowania siê,
³atwoœæ nawi¹zywania kontaktów. Nawet, gdy wyda-
je siê nam, ¿e oferowana praca nie bêdzie wymagaæ
pos³ugiwania siê angielskim czy niemieckim, nale¿y
o tych umiejêtnoœciach napisaæ. Trzeba podaæ w mia-
rê dok³adny stopieñ ich znajomoœci - w mowie i pi-
œmie. Warto wspomnieæ te¿ o kursach odbytych za
granic¹, a jeœli posiadamy certyfikaty potwierdzaj¹ce
nasze umiejêtnoœci, to równie¿ je wymieniæ.
Zainteresowania pozazawodowe:

W czêœci tej napisz o swoich zainteresowa-
niach. Jednak nie nale¿y przesadzaæ i opisywaæ rozle-
gle swojej pasji, po prostu wymieniamy to, co lubimy
robiæ w wolnych chwilach - oko³o 2-4 zainteresowañ.
Referencje:

Mo¿emy tu podaæ kontakt do osób, które wy-
razi³y zgodê na udzielenie nam referencji. Je¿eli dys-
ponujemy pisemn¹ opini¹ pracodawcy po odbyciu
sta¿u lub przygotowania zawodowego, mo¿emy do-
³¹czyæ te dokumenty do ¿yciorysu zawodowego lub
poinformowaæ, ¿e referencje zostan¹ dostarczone na
¿yczenie.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Pod tekstem CV powinien znaleŸæ siê tekst na-
stêpuj¹cej klauzuli: „Wyra¿am zgodê na przetwarza-
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POWIATOWA  STACJA  SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W BRZOZOWIE

ul. Moniuszki 17, 36-200 Brzozów tel./fax (013) 43-414-59

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE POWIATU/S£U¯BY,  INSPEKCJE,  STRA¯E

Wypoczynek feryjny dzieci i m³o-
dzie¿y jest wa¿nym czynnikiem rozwoju
psychofizycznego m³odego cz³owieka.
Dlatego te¿ rodzice wysy³aj¹c swoje
pociechy na odpoczynek zimowy,
wybieraj¹ taki oœrodek wczasowy,
w którym wed³ug nich ich dzieci
w pe³ni odpoczn¹, nie zwracaj¹ niekiedy
uwagi na warunki jakie powinien spe³niaæ
dany obiekt.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeñstwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szko³ach i placówkach
(Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) i rozpo-
rz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie
warunków, jakie musz¹ spe³niaæ organiza-
torzy wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y,
a tak¿e zasad jego organizowania
i nadzorowania (Dz.U. Nr 12, poz. 67)
(zmiana: Dz.U. Nr 18, poz. 102) zorganizo-
wane formy wypoczynku dzieci i m³o-
dzie¿y musz¹ byæ organizowane
wy³¹cznie na terenach i w obiektach do
tego celu zakwalifikowanych.

Wymagania, którym powinien
odpowiadaæ obiekt przeznaczony na
kolonie i inne placówki wczasów dla
dzieci i m³odzie¿y, dotycz¹ wyboru
miejscowoœci, warunków bytowania,
wypoczynku oraz bezpieczeñstwa.
Dlatego te¿ Sekcja Dzieci i M³odzie¿y przy
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-

gicznej w Brzozowie informuje, ¿e
placówka, w której organizuje siê ró¿ne
formy wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y,
musi spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:

Teren placówki powinien byæ
ogrodzony i oœwietlony. Nawierzchnia
dróg i przejœæ równa i utwardzona.
Studzienki kanalizacyjne, otwory, wpusty
itp. powinny byæ zabezpieczone.
Organizator zapewnia zaopatrzenie
w wodê odpowiadaj¹c¹ wymogom
okreœlonym w rozporz¹dzeniu Ministra
Zdrowia. Powinny byæ zachowane
standardy dostêpnoœci do urz¹dzeñ
sanitarnych, a powierzchnia sal
mieszkalnych nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
3 m na jednego uczestnika. Temperatura
pomieszczeñ nie powinna byæ ni¿sza od
18°C, a do dyspozycji uczestników
powinno byæ oddane pomieszczenie
œwietlicowe z wyposa¿eniem. Organizator
powinien zapewniæ uczestnikom opiekê
lekarsko-higieniczn¹, a w obiektach
wypoczynku wyjazdowego powinna byæ
wydzielona izolatka. Szczególne
wymagania stawiane s¹ w stosunku do
bloku ¿ywieniowego. Powinien on
posiadaæ miêdzy innymi: kuchniê,
jadalniê, wydzielon¹ zmywalniê naczyñ
z mo¿liwoœci¹ wyparzania naczyñ
sto³owych, magazynki ¿ywnoœciowe
stosownie do zakresu ¿ywienia.

W roku 2006 na terenie powiatu
brzozowskiego w czasie ferii zimowych
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiolo-

Ferie zimowe dzieci i m³odzie¿y
giczna w Brzozowie zakwalifikowa³a dwa
takie obiekty. Jeden z nich to „Czardwo-
rek” w Przysietnicy, w którym organizo-
wany by³ wypoczynek dla dzieci z ca³ej
Polski, a drugi -  Gminny Oœrodek Kultury
w Haczowie, który prowadzi³ wypoczynek
dla dzieci miejsco-
wych.

Zajêcia pro-
wadzone w ra-
mach ferii to
kuligi, zabawy

na œniegu, wycieczki, gry, zajêcia
praktyczne w grupach, pokazy i poga-
danki dotycz¹ce promocji zdrowia,
zdrowego stylu ¿ycia, a tak¿e bezpie-
czeñstwa swojego i swoich najbli¿szych
przyjació³. £¹cznie w obydwu obiektach
wypoczywa³o oko³o 200 dzieci.

Tadeusz Pióro
Pañstwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Brzozowie

Wies³awa Wojciechowska
– doradca zawodowy I stopnia

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzieñ 20. 02. 2006 r.
1. Kierowca, operator wózka wid³owego
2. Robotnik budowlany
3. Spawacz elektryczny
4. Ksiêgowy
5. Przedstawiciel handlowy

6. Elektryk
7. Technik budowlany
8. Murarz
9. Szwaczka
10. Kelner

nie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgod-
nie z ustaw¹ z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. Nr 133 poz. 883)”
Jakie b³êdy w CV dyskredytuj¹ nas w oczach pracodawcy?
- Niepoprawna  forma graficzna,
- Niedba³y wygl¹d dokumentu,
- B³êdy ortograficzne,

- Zbyt du¿a objêtoœæ,
- Do³¹czenie zbyt osobistego zdjêcia.

Osoby bezrobotne zainteresowane uzyskaniem pomocy
w napisaniu dokumentów aplikacyjnych mog¹ zg³aszaæ siê do
doradcy zawodowego w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Brzozo-
wie (ul. Rynek 9, pokój nr 12).
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Andrzej Chrzanowski
Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Kroœnie

Bezpieczeñstwo ¿ywnoœci staje siê przedmiotem coraz
wiêkszej troski spo³eczeñstwa, instytucji rz¹dowych, a tak¿e
pozarz¹dowych, stowarzyszeñ, organizacji miêdzy-
narodowych. Ma ono zapewniæ konsumentowi pewnoœæ, ¿e
nabywane przez niego  produkty nie zawieraj¹ szkodliwych
dla zdrowia sk³adników.  W celu podjêcia tego wyzwania,
kraje Unii Europejskiej podjê³y kolejne
inicjatywy legislacyjne dla lepszej ochrony
konsumentów, przed zagro¿eniami zwi¹za-
nymi ze spo¿ywaniem ¿ywnoœci, zw³aszcza
pochodzenia zwierzêcego, gdzie zagro¿enie
jest najwiêksze. Ogólne zasady prawa
¿ywnoœciowego zawarto w rozporz¹dzeniu
nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego.
Rozporz¹dzenie to powo³uje tak¿e
ponadeuropejski Urz¹d ds. ¯ywnoœci oraz
ustanawia metody postêpowania w przy-
padku gdy bezpieczeñstwo ¿ywnoœci jest
zagro¿one. Bezpieczeñstwo ¿ywnoœci zale¿y
od warunków, w jakich realizowany jest ca³y
proces technologiczny, jak jej wytwarzanie,
pocz¹wszy od chowu zwierz¹t, poprzez
transport zwierz¹t, ubój i technologiê
przetwórstwa  po opakowania i dystrybucjê.
St¹d ww. rozporz¹dzenie wprowadza 2 nakazy:
obowi¹zek wdra¿ania systemów zapewnienia jakoœci
(HACCP, GMP, GHP) we wszystkich ³añcuchach produkcji
¿ywnoœci oraz analizê ryzyka, jako podstawowej metody
oceny zagro¿eñ.  Szczególnie istotne znaczenie przypisuje
siê ocenie ryzyka, na co wskazuj¹ dane statystyczne,
wg których w 90% przypadków przyczynami chorób
pochodzenia pokarmowego s¹ drobnoustroje. W proce-
durach zabezpieczenia bezpieczeñstwa ¿ywnoœci,  niezwykle
wa¿ne  znaczenie ma zatem mo¿liwoœæ odtworzenia
poszczególnych etapów ich produkcji i dystrybucji, co
w praktyce oznacza realnoœæ identyfikacji wszystkich ogniw
³añcucha produkcyjnego.

Znaczenie tych spraw zosta³o wzmocnione  w kole-
jnych rozporz¹dzeniach Parlamentu Europejskiego nr 853,
854 z 29 kwietnia 2004 r. Ustalaj¹ one szczegó³owo zasady
higieny ¿ywnoœci, wprowadzaj¹ standardy postêpowania
obowi¹zuj¹ce zarówno producentów ¿ywnoœci, jak i organy
nadzoru oraz okreœlaj¹ zakresy ich odpowiedzialnoœci.

Okreœlaj¹ ponadto wymagania odnosz¹ce siê do
organizacji i standardów higieny w zak³adach produkuj¹cych
¿ywnoœæ, transportu produktów ¿ywnoœci,  ich
odpowiedniego oznakowania, informuj¹cego o braku
zagro¿enia. Rozporz¹dzenia te wskazuj¹ na potrzebê
wspó³dzia³ania i odpowiedzialnoœci przemys³u spo¿ywczego
z przemys³em wytwarzania pasz, na koniecznoœæ przestrze-
gania przepisów o ochronie zdrowia zwierz¹t i ich
dobrostanie podczas wszystkich etapów ich uczestniczenia
w procesie  wytwarzania ¿ywnoœci.

W dzia³aniach na rzecz zapewnienia bezpieczeñstwa
¿ywnoœci istotne znaczenie ma organizacja i dzia³ania s³u¿b
nadzoruj¹cych i kontroluj¹cych jakoœæ wprowadzonej do
obrotu ¿ywnoœci. Sprawê tê reguluje przyjête przez Parlament

UE rozporz¹dzenie 854/2004, wprowadzaj¹ce przepis
odnoœnie procedur kontrolnych i organizacji urzêdowego
nadzoru nad produktami pochodzenia zwierzêcego.
W za³o¿eniach systemu po³o¿ono tak¿e nacisk na
koniecznoœæ wymiany informacji miêdzy producentem
zwierz¹t, lekarzem weterynarii nadzoruj¹cym hodowlê,
a urzêdowym  lekarzem weterynarii, we wszystkich kwestiach
zabezpieczaj¹cych  bezpieczeñstwo ¿ywnoœci. Rozpo-
rz¹dzenie potwierdza centralne znaczenie w nadzorze
bezpieczeñstwa urzêdowych lekarzy weterynarii, którzy
przeprowadzaj¹ kontrolê i podejmuj¹ wszystkie decyzje
administracyjne, chocia¿  podnosi równie¿, po uzyskaniu

odpowiednich kwalifikacji,  mo¿liwoœæ
przekazania niektórych urzêdowych

czynnoœci kontrolnych producentom.
W œwietle obowi¹zuj¹cego

prawa,  czynnikami kontrolnymi nale¿y
obj¹æ wszystkie stadia produkcji

¿ywnoœci, w tym proces pozy-
skiwania surowców w gospo-
darstwach. Wa¿na jest wiêc
œcis³a wspó³praca w³aœcicieli
gospodarstw z lekarzami
weterynarii, nadzoruj¹cymi ich

gospodarstwa, a tak¿e urzêdowymi lekarzami weterynarii.
Cytowane wy¿ej przepisy (rozporz¹dzenia) wesz³y

w ¿ycie 1 stycznia 2006 r., a g³ównym ich celem jest potrzeba
nadzoru nad bezpieczeñstwem ¿ywnoœci „od obory do
sto³u”, st¹d wiele nowych obowi¹zków, wiele nowych
druków do wype³niania, przede wszystkim przez w³aœcicieli
gospodarstw, dla których nie zawsze jest to zrozumia³e,
a przecie¿  konieczne, aby w przysz³oœci móc sprzedaæ
wyprodukowan¹ przez siebie ¿ywnoœæ.

Mam nadziejê, ¿e przedstawiony przeze mnie materia³
pozwoli pañstwu w dostateczny sposób zrozumieæ jak wa¿n¹
rolê w utrzymaniu bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego ma
sprawa utrzymania bie¿¹cej  higieny, mo¿liwoœæ  identyfikacji
gospodarstw, identyfikacji zwierz¹t, miejsc produkcji
¿ywnoœci.

Bezpieczna  ¿ywnoœæBezpieczna  ¿ywnoœæBezpieczna  ¿ywnoœæBezpieczna  ¿ywnoœæBezpieczna  ¿ywnoœæ     w Uw Uw Uw Uw Uniiniiniiniinii
EuropejskiejEuropejskiejEuropejskiejEuropejskiejEuropejskiej
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Przez lata obowi¹zywa³a fama uros³a do miana
legendy, mówi¹ca o tym, ¿e „ca³¹ Polskê przejedzie
a w Brzozowskim z³api¹ i wlepi¹ mandat”.

Czy tak by³o? Zapewne jest to wyolbrzymione, ale
w zwi¹zku z tym, ¿e uczestniczyliœmy w obs³udze
zabezpieczenia trasy centralnie koordynowanej K-9,  zwanej
potocznie „dziewi¹tk¹”, a od minionego roku
w zabezpieczeniu równie¿ na drodze W-886, na odcinku
Domaradz – Grabownica - faktycznie na tych drogach
byliœmy niemal non stop.

 Niezale¿nie od tego na drogach powiatu nast¹pi³
wzrost ogólnej  iloœci zdarzeñ drogowych o 65 w stosunku
do 2004 roku, wzrost wypadków drogowych o 22 i kolizji
o 43. I tak w  2005 roku mia³y miejsce 382 zdarzenia drogowe,
w tym: 73 wypadki i 309 kolizji  drogowych. Brawura,
lekkomyœlnoœæ przede wszystkim kieruj¹cych, zrobi³y
swoje. Wœród 59 sprawców wypadków drogowych 43 to
kieruj¹cy samochodami osobowymi, 7 - rowerzyœci,
5 - kieruj¹cy samochodami ciê¿arowymi a 4 - inni
u¿ytkownicy dróg. W zdarzeniach tych ponios³o niestety
œmieræ 7 osób:  w 5 przypadkach kieruj¹cy samochodami
osobowymi, 1 rowerzysta i 1 kieruj¹cy samochodem
ciê¿arowym. W wypadkach tak¿e 79 osób odnios³o rany,
59 rannych odnotowano z wypadków, gdzie sprawc¹ by³
kieruj¹cy samochodem osobo-
wym, 6 – gdzie sprawc¹ by³
rowerzysta, 4 – kieruj¹cy samo-
chodem ciê¿arowym, pozostali
sprawcy to motocykliœci,
traktorzyœci, i inni.

W tym samym czasie mia³y
miejsce 283 kolizje drogowe,
i znów najwiêksz¹ liczbê
sprawców stanowili kieruj¹cy
samochodami osobowymi, gdy¿
by³o to 231 zdarzeñ, 36 – to
kierowcy ciê¿arówek a pozostali
to kierowcy autobusów, rowerzy-
œci, kieruj¹cy ci¹gnikami i inni.

Podstawow¹ przyczyn¹ zdarzeñ jest niedostosowanie
prêdkoœci prowadzonego pojazdu do warunków panuj¹cych na
drodze i zdarzy³o siê to w ponad 50% wypadków i kolizji. Oko³o
10% stanowi³o nie udzielenie pierwszeñstwa przejazdu, pozosta³e
s¹ to pojedyncze przypadki np.: nieprawid³owe wyprzedzanie,
omijanie, wymijanie,  niezachowanie bezpiecznej odleg³oœci od

poprzedzaj¹cego pojazdu a tak¿e nieprawid³owe skrêcanie,
czy zaœniêcie za kierownic¹.

Jak przedstawia siê to w poszczególnych gminach
powiatu obrazuj¹ ni¿ej zamieszczone tabele. W przypadku
poszczególnych gmin uwzglêdniono wszystkie drogi tam
przebiegaj¹ce. Dla porównania podano zestawienia
wszystkich zdarzeñ na drogach niezale¿nie od miejscowoœci.

W 2005 roku dokonano kontroli oko³o 6177 pojazdów, podczas
których ujawniono 4069 ró¿nych wykroczeñ, za które na 1185  sprawców
na³o¿ono grzywny w postaci mandatów karnych, sporz¹dzono 53
wnioski o ukaranie przez Wydzia³ Grodzki S¹du Rejonowego a 2831
sprawców (a wiêc oko³o 70%)  pouczono. Jak widaæ, pouczeñ by³o
zdecydowanie za du¿o, co zostanie ograniczone do minimum.
Zatrzymano za usterki w pojazdach 424 dowodów rejestracyjnych
oraz 124 prawa jazdy,  w tym w 66 przypadkach za kierowanie pojazdem

w stanie nietrzeŸwoœci. Faktem jest, ¿e sprawcy zdarzeñ drogowych
w oko³o 50% to mieszkañcy spoza powiatu brzozowskiego.

Powy¿sze dane podajemy nie jako przyk³ad taniej sensacji.
Chcemy, aby pozwoli³o to na zobrazowanie skali zagro¿enia, aby
dociera³o do œwiadomoœci kieruj¹cych, którzy czasem lekkomyœlnie
i bez zastanowienia wykonuj¹ ró¿ne manewry. Tak¿e piesi przyczyniaj¹

siê do takich zdarzeñ, wychodz¹c choæby
z za³o¿enia, ¿e mnie wolno iœæ po³ow¹ jezdni,
a „on” (kieruj¹cy pojazdem) „musi” siê
zatrzymaæ lub zwolniæ.

Aby zapobiec wzrastaj¹cej iloœci
zdarzeñ drogowych podjêto ju¿ pierwsze
decyzje. W zwi¹zku z tym, ¿e ponad po³owa
zdarzeñ powodowana by³a przez
niedostosowanie prêdkoœci do warunków
drogowych,  przekraczania dopuszczalnej
prêdkoœci, w ostatnich miesi¹cach 2005 r.
przeszkoliliœmy maksymaln¹ iloœæ po-
licjantów w zakresie obs³ugi radarowych
mierników prêdkoœci. Od tego roku na
drodze spotkaæ mo¿na bêdzie z „radarem”

O  BEZPIECZEÑSTWIE  NA DROGACH
W  MINIONYM  ROKU...



11 e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

S£U¯BY, INSPEKCJE, STRA¯E

INFORMACJA  O  DZIA£ANIACH  PAÑSTWOWEJ  STRA¯Y  PO¯ARNEJ  W  BRZOZOWIE
OD 01.01.2006 DO 30.01.2006 r.

nie tylko policjantów w bia³ych czapkach, ale te¿ innych, którzy
bêd¹ wspomagaæ ruch drogowy. Wprowadzimy na jednej drodze
w tym samym czasie dwa, trzy patrole oddalone od siebie o kilka
kilometrów, wyposa¿one w radarowe mierniki prêdkoœci.
Zechcemy ograniczyæ do minimum zdarzenia powodowane przez
kieruj¹cych pojazdami osobowymi. St¹d te¿ w wybrane dni bêd¹
prowadzone szeroko zakrojone dzia³ania kontrolne, tak¿e
z udzia³em Stra¿y Granicznej, Urzêdu Celnego i Inspekcji
Drogowej.

Wracamy do sprawdzonej wspó³pracy z policj¹ drogow¹
oœciennych jednostek i wymiany patroli na drogach, np.
„drogówka” brzozowska bêdzie w Strzy¿owie, strzy¿owska
w Kroœnie, kroœnieñska w Brzozowie lub brzozowska w Sanoku
a sanocka w Brzozowie. Bêd¹ i inne dzia³ania. Zaopatrzenie
w nowy sprzêt do pracy policji na drogach, pozwoli na wiêksz¹

KOMENDA POWIATOWA
PAÑSTWOWEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ

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

tel.  (013) 43-411-41, fax (013) 43-44-000
e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl

http://straz-brzozow.w.interia.pl
https://binp.info/kppspbrzozow/

ZAPRASZAMY NA NASZ¥ STRONÊ !!!

skutecznoœæ i sprawnoœæ dzia³ania. Zapewne przyczyni¹ siê tak¿e
do tego nowe radiowozy, jakie nasza jednostka otrzyma³a
w ostatnich miesi¹cach minionego roku. Temu wszystkiemu
towarzyszyæ bêdzie nadal szeroka akcja prewencji kryminalnej
– profilaktyki policyjnej w szko³ach, zak³adach i instytucjach.

Je¿eli tak¿e Czytelników, pozyskamy jako sojuszników na
rzecz bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, je¿eli zechcecie
Pañstwo nadal nam pomagaæ, powiadamiaj¹c - jak wielokrotnie
mia³o to miejsce dot¹d  - szczególnie o nietrzeŸwych, którzy jad¹
drog¹, pojechali lub pojad¹ - razem zapobiegniemy wielu
zdarzeniom, a byæ mo¿e tak¿e ludzkim tragediom.

Chêtnie skorzystamy z uwag i doœwiadczeñ Czytelników
Gazety Powiatowej. Nasz nr tel. 013-43-08-340.

nadkom. Jan Wolak

21 stycznia 2006 roku w œwietlicy Komendy
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Brzozowie
odby³o siê uroczyste spotkanie z ca³ym stanem
osobowym tut. jednostki stra¿aków, którzy
w 2005 roku odeszli na zaopatrzenie emerytalne.

PO¯EGNANIE STRA¯AKÓW-EMERYTÓW
Ze s³u¿by w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej odeszli:
1. asp. sztab. Kazimierz NIEMIEC zas³u¿ony wieloletni Dowódca Jednostki

Ratowniczo-Gaœniczej Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie. Ca³y
okres s³u¿by przepracowa³ w jednostce brzozowskiej g³ównie jako
bezpoœredni dowodz¹cy i kieruj¹cy dzia³aniami ratowniczo-gaœniczymi
na miejscu akcji.

2. st. asp. Ignacy PAJ¥K wypracowa³ w s³u¿bie pe³n¹ wys³ugê emerytaln¹.
Pracowa³ w Stra¿y Po¿arnej w Sanoku i ostatnie kilkanaœcie lat
w Brzozowie. Kierowa³ pojazdami po¿arniczymi i obs³ugiwa³ inny sprzêt
po¿arniczy.

3. ogn. Jan KACZOR ca³oœæ pe³nionej wieloletniej s³u¿by zrealizowa³
w jednostce brzozowskiej. S³u¿ba ta zwi¹zana by³a z bezpoœredni¹ walk¹
z po¿arami i ratowaniem zagro¿onego ¿ycia i mienia.

4. st. ogn. Julian WINCZOWSKI to równie¿ stra¿ak-kierowca a zarazem
ratownik. S³u¿bê pe³ni³ w ró¿nych jednostkach organizacyjnych ochrony
przeciwpo¿arowej.

Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie bryg. mgr in¿. Stanis³aw
PAJ¥K w imieniu ca³ej za³ogi komendy podziêkowa³ emerytom za
wieloletni¹ s³u¿bê w po¿arnictwie, za uzyskane osi¹gniêcia i trud pracy
w³o¿onej na rzecz obiektu stra¿nicy zawodowej oraz ¿yczy³ du¿o zdrowia
i radoœci w  ¿yciu osobistym.

W okresie od 01. 01. 2006 r. do 31. 01. 2006 r.
odnotowano 31 zdarzeñ w tym: – 8 po¿arów;
w dzia³aniach zwi¹zanych z gaszeniem po¿arów bra³o
udzia³ 37 zastêpów stra¿y po¿arnej w sk³adzie 168
ratowników PSP i OSP oraz – 23 miejscowe
zagro¿enia; w dzia³aniach zwi¹zanych z likwidacj¹
miejscowych zagro¿eñ bra³o udzia³ 27 zastêpów
w sk³adzie 72 ratowników. Alarmów fa³szywych – 0.

Charakterystyczne zdarzenia z ostatniego okresu:
W styczniu bie¿¹cego roku dosz³o ju¿ do powstania kilku groŸnych

po¿arów,  zarówno budynków mieszkalnych jak i gospodarczych. Ponadto
odnotowano dwa po¿ary samochodów. Przypominamy, ¿e numerem
alarmowym do Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej jest numer 998 oraz numer
ratunkowy 112 (z telefonów stacjonarnych).
- 01.01.2006 r. w miejscowoœci Obarzym mia³ miejsce niewielki po¿ar

w drewnianym budynku mieszkalnym. O godz. 05.33 Powiatowe

Emerytowani stra¿acy



12 Zapraszamy na stronê Starostwa Powiatowego w Brzozowie http://www.powiatbrzozow.pl

S£U¯BY, INSPEKCJE, STRA¯E/PRZEWODNIK ROLNIKA

Informacje zebra³ i opracowa³:
    asp. sztab. Bogdan Biedka

Biuro Powiatowe w Brzozowie,
ul. 3 Maja 1, tel. (013) 43 43 161, (013) 43 44 101

AGENCJA  RESTRUKTURYZACJI
I  MODERNIZACJI  ROLNICTWA

Stanowisko Kierowania w Brzozowie otrzyma³o informacjê
o pal¹cej siê œcianie przylegaj¹cej do komina. Po¿ar stara³ siê
ugasiæ w³aœciciel jednak bezskutecznie. Stra¿acy z Jednostki
Ratowniczo-Gaœniczej Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie
przy pomocy pi³y spalinowej wyciêli element œciany i ugasili
po¿ar ukryty – rozwijaj¹cy siê pomiêdzy kominem a œcian¹
budynku.

- 11.01.br. mia³ miejsce po¿ar budynku gospodarczego
w Golcowej. O godz. 18.24 do Powiatowego Stanowiska
Kierowania w Brzozowie zg³oszono informacjê o po¿arze.
Dy¿urny na miejsce po¿aru zadysponowa³ 2 zastêpy z Jednostki
Ratowniczo-Gaœniczej Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie
oraz 9 samochodów gaœniczych z jednostek OSP. W chwili
przybycia na miejsce zdarzenia stra¿y po¿arnej, po¿ar obejmowa³
wiêksz¹ czêœæ obiektu. Po ugaszeniu po¿aru usuniêto znaczne
iloœci zgromadzonych p³odów rolnych. W dzia³aniach
ratowniczo-gaœniczych w ujemnej temperaturze wziê³o udzia³
³¹cznie 53 stra¿aków, a trwa³y one przesz³o 2,5 godziny.

- 16.01.br. mia³ miejsce groŸny po¿ar budynku mieszkalnego
w Humniskach. Po otrzymaniu informacji o po¿arze dy¿urny
PSK na miejsce po¿aru zadysponowa³ 7 zastêpów stra¿y

po¿arnej. W murowanym budynku mieszkalnym pali³o siê
wyposa¿enie pokoju na parterze i czêœæ konstrukcji dachu.
Uruchomiono jeden pr¹d gaœniczy wody w natarciu na pal¹ce
siê pomieszczenie oraz dwa pr¹dy wody w celu obrony
pozosta³ej czêœci obiektu. Na poddaszu w czêœci mieszkalnej
wykonano otwory w celu dogaszenia po¿aru.  Akcja gaœnicza
z udzia³em 34 stra¿aków trwa³a przesz³o 2 godziny.

- Do kolejnego groŸnego po¿aru dosz³o 24.01.br. w Domaradzu.
W murowanym budynku mieszkalnym zapaleniu uleg³a
drewniana konstrukcja klatki schodowej, mieszkalne poddasze,
strych oraz dach obiektu. O godz. 13.17 zg³oszono informacjê
o po¿arze. Dy¿urny na miejsce po¿aru zadysponowa³
10 zastêpów stra¿y po¿arnej ze wzglêdu na przewidywane
utrudnienia spowodowane nisk¹ temperatur¹ – oko³o minus
15°C. W chwili przybycia na miejsce zdarzenia zastêpu z JRG
z Brzozowa dzia³ania ratowniczo-gaœnicze prowadzi³a OSP
Domaradz.  Kolejne przyby³e jednostki zapewni³y ci¹g³oœæ
dowo¿enia wody. Po ugaszeniu po¿aru usuniêto spalone
elementy dachu, poddasza oraz konstrukcji schodów. Dzia³ania
ratowniczo-gaœnicze trwa³y blisko 4 godziny, a wziê³o w nich
udzia³ 45 stra¿aków.

Wspieranie przedsiêwziêæ rolno-
œrodowiskowych i poprawy dobrostanu
zwierz¹t, zwane dalej programem/
p³atnoœci¹ rolnoœrodowiskow¹, realizo-
wane jest w formie nastêpuj¹cych
pakietów:
* Rolnictwo zrównowa¿one – polega na

ograniczeniu nawo¿enia, zbilansowaniu
gospodarki nawozami i przestrzeganiu
odpowiedniego nastêpstwa roœlin
(stawka w z³ 160 ha/rok)

* Rolnictwo ekologiczne – polega na
stosowaniu metod rolnictwa ekolo-
gicznego (stawka w z³ od 260 do 1800
ha/rok).

* Utrzymanie ³¹k ekstensywnych – wi¹¿e
siê z przywróceniem lub kontynuacj¹
wykaszania traw, w terminie od dnia
1 lipca w³¹cznie, na ³¹kach jednokoœnych
o wysokich walorach przyrodniczych,

rolniczo, w celu ograniczenia nega-
tywnego oddzia³ywania rolnictwa
i ochrony siedlisk wra¿liwych (stawka
w z³ od 0,18 do 0,64 mb/rok).

* Zachowanie lokalnych ras zwierz¹t
gospodarskich – polega na utrzymy-
waniu hodowli ras byd³a, koni i owiec
zagro¿onych wyginiêciem (stawka w z³
od 310 do 1300 za samicê/rok).

W powiecie brzozowskim najwiêcej
wniosków zosta³o z³o¿onych z pakietem:
Rolnictwo Ekologiczne, Utrzymywanie
£¹k Ekstensywnych, Rolnictwo
Zrównowa¿one oraz Ochrona Gleb i Wód.

Dzia³anie to ma na celu utrwalenie
wzorców trwa³ej i zrównowa¿onej
gospodarki rolnej, zw³aszcza na
obszarach chronionych i zagro¿onych
degradacj¹. Pakiety rolnoœrodowiskowe
s¹ zwi¹zane z gospodarowaniem
rolniczym ukierunkowanym na ochronê
œrodowiska, zachowaniem siedlisk
o wysokich walorach przyrodniczych
oraz zachowaniem zasobów genetycznych
zwierz¹t gospodarskich.

Informacje na ten temat mo¿na uzyskaæ
jak i pobraæ wnioski:

Biuro Powiatowe ARiMR w Brzozowie,
ul. 3-go Maja 1, tel. 434-46-83
oraz 434-46-86;

Powiatowy Zespó³ Doradztwa
Rolniczego w Brzozowie,
ul. Armii Krajowej 2, tel. 434-11-89.

U W A G A  R O L N I C Y !
Te r m i n  s k ³ a d a n i a

Kontynuacyjnych wniosków o przyznanie p³atnoœci
z tytu³u realizacji przedsiêwziêæ rolnoœrodowiskowych

i poprawy dobrostanu zwierz¹t
przypada:

o d  1  m a r c a  d o  3 0  k w i e t n i a

ARiMR w Brzozowie

zagro¿onych degradacj¹ (stawka w z³ od
400 do 1030 ha/rok).

* Utrzymanie pastwisk ekstensywnych
– zak³ada przywrócenie lub zachowanie
ekstensywnych wypasów na
pó³naturalnych pastwiskach w sposób
gwarantuj¹cy utrzymanie walorów
florystycznych i miejsc przebywania
gatunków zagro¿onych wyginiêciem
(stawka w z³ od 230 do 560 ha/rok).

* Ochrona gleb i wód – polega na
stosowaniu miêdzyplonów w celu
zwiêkszenia udzia³u gleb z okryw¹
roœlinn¹ w okresie jesienno-zimowym
(stawka w z³ od 330 do 570 ha/rok).

* Strefy buforowe – polega na tworzeniu
nowych 2 lub 5 metrowych pasów
zadarnionych na granicy gruntów
rolnych z wodami powierzchniowymi,
lub terenami intensywnie u¿ytkowanymi
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„Cz³owiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli siê z innymi”

Jan Pawe³ II

6 lutego br. ks. Arcybiskup Ignacy
Tokarczuk obchodzi³ jubileusz 40-lecia
przyjêcia sakry biskupa przemyskiego.
W koœcio³ach modlono siê i dziêkowano
Bogu za dar ¿ycia i pos³ugi kap³añskiej ks.
Arcybiskupa dla dobra diecezji przemyskiej,
a tak¿e Koœcio³a w Polsce i na œwiecie.

Arcybiskup – Jubilat Ignacy
Tokarczuk goœci³ kilkakrotnie na Ziemi
Brzozowskiej. Zawsze czu³ sentyment do
szczególnego miejsca, jakim pozostaje w jego
sercu Stara Wieœ, Brzozów i okoliczne
miejscowoœci. Spe³nia³ gorliwie swoj¹
pos³ugê duszpastersk¹, dlatego te¿ czêsto
odwiedza³ Brzozów i okolice np. z okazji

wa¿nych wydarzeñ: poœwiêcenia cmentarza w Górkach (24 listopada 1968
r.), koœcio³a w Dydni (10 stycznia 1971 r.), domu parafialnego w Starej Wsi
(15 sierpnia 1989 r.) i kaplicy w domu generalnym s³u¿ebniczek w Starej
Wsi (18 czerwca 1991r.), odpustu parafialnego w Grabownicy Starzeñskiej
(6 grudnia1971 r.), 100-lecia budowy koœcio³a w Dydni (11 maja 1972 r.),
rekoronacji Obrazu Matki Boskiej Mi³osierdzia w Starej Wsi (10 wrzeœnia
1972 r.) – osobiœcie na³o¿y³ diademy w scenie górnej ikony, 100-lecia
koronacji tego wizerunku (10 kwietnia 1978 r.), 300-lecia konsekracji koœcio³a
w Brzozowie (18 wrzeœnia 1988 r.) i 300-lecia œmierci ks. Bart³omieja
Misia³owicza w Brzozowie (17 listopada 1993 r.). Odwiedza³ równie¿
sanktuarium starowiejskie podczas odpustu Wniebowziêcia NMP.

Mia³ wspania³y wp³yw na duchowieñstwo i zakonnice. Umacnia³ ich
wiarê, nadziejê i mi³oœæ podczas wielu jubileuszy, m.in.: 100-lecia œmierci
b³ogos³awionego Edmunda Bojanowskiego w Starej Wsi (10 grudnia 1972
r.), 125-lecia zgromadzenia sióstr s³u¿ebniczek starowiejskich i 100-lecia
ich domu generalnego w Starej Wsi (8 grudnia 1975 r.), instalacji kanoników
kapitu³y kolegiackiej w Brzozowie (7 czerwca 1976 r.), rozpoczêcia procesu
beatyfikacyjnego S³u¿ebnicy Bo¿ej
s. Leonii Nasta³ S³NMP w Starej
Wsi (24 maja 1977 r.), 25-lecia
œwiêceñ ksiê¿y rocznika 1954
w Humniskach (25 czerwca
1979 r.) oraz zakoñczenia procesu
kognicyjnego S³u¿ebnicy Bo¿ej
s. Leonii Nasta³ w Starej Wsi
(19 wrzeœnia 1980 r.).

Udzieli³ równie¿ 15 sierpnia
1972 r. w bazylice starowiejskiej
œwiêceñ prezbiteratu siedmiu
diakonom jezuickim, pochodz¹cym
z regionu brzozowskiego: Stani-
s³awowi Dolañskiemu i Kazimierzo-
wi Leniowi ze Starej Wsi, Franciszkowi Rzepce i Adamowi Wolaninowi
z Przysietnicy, Stanis³awowi Owocowi z Orzechówki i Józefowi
Domaradzkiemu z Weso³ej.

Ksi¹dz Ordynariusz obchodz¹c dziesiêæ lat temu 30-lecie swojej
sakry biskupiej, powiedzia³: „Moje motto to: Deus caritas est - Bóg jest
mi³oœci¹. To pierwsza i zasadnicza prawda wiary chrzeœcijañskiej, która
nie zawiedzie, która nigdy nie zbankrutuje. Wiedzia³em, ¿e trzymaj¹c siê

Arcybiskup Ignacy Tokarczuk urodzi³ siê 1 lutego
1918 r. w £ubiankach Wy¿nych k. Zbara¿a.
Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ 21 czerwca 1942 r. we
Lwowie. Nominacjê na biskupa przemyskiego
otrzyma³ 3 grudnia 1965 r., sakrê biskupi¹ zaœ
przyj¹³ 6 lutego 1966 r. 25 marca 1992 r. mianowany
zosta³ arcybiskupem metropolit¹ przemyskim.
Utworzy³ 220 placówek parafialnych, doprowadzi³
do wybudowania 430 koœcio³ów, broni³ niez³omnie
praw Koœcio³a i sprawiedliwoœci spo³ecznej. Do
dziœ kszta³tuje postawy spo³eczne, a w czasach
PRL nawet z nara¿eniem ¿ycia przeciwstawia³ siê
ateizmowi i sekularyzacji. By³ najbardziej
atakowanym biskupem przez re¿im komunistyczny
w Polsce. Jest doktorem filozofii. By³ wikariuszem,
proboszczem, wyk³adowc¹ przedmiotów
filozoficznych i katolickiej nauki spo³ecznej,
duszpasterzem akademickim, adiunktem na
Wydziale Teologii KUL, cz³onkiem Rady G³ównej
Episkopatu Polski, Komisji Episkopatu ds.
Duszpasterstwa Ogólnego. Jan Pawe³ II w 1991 r.
przyzna³ mu godnoœæ arcybiskupa. Od 1993 r. jest
emerytowanym metropolit¹ przemyskim.

40-lecie sakry biskupiej

Na podst.: www.niedziela.pl
                 www.naszawitryna.pl/europa_650.html
                 Artyku³ M.A.J. z „Wiadomoœci Brzozowskich”

Anna Ka³amucka

tego programu, nie przegram, choæ
trzeba bêdzie niejedno wycierpieæ”.

Ksi¹dz Arcybiskup, choæ mia³
dobre serce, by³ wra¿liwy i czu³y, to
jednak wzruszenia, nastrojowoœæ
zostawia³ poetom, literatom, a sam
zwraca³ uwagê na twarde realia, które
hartowa³y Jego samego. Mia³ zmys³
krytyczny wobec wszystkiego, co
niesie ¿ycie - wyniós³ to - jak sam mówi³
- z domu rodzinnego. Wielkie,
dzieciêce zaufanie Bogu, Stwórcy
i Ojcu, g³êboka religijnoœæ przekazana
przez rodziców, pozwoli³y Mu
zachowaæ przekonanie, ¿e najwa-

¿niejsza w ¿yciu jest wiernoœæ Ewangelii
i pos³uszeñstwo wobec Bo¿ych przykazañ.

WYDARZENIA

Abp Ignacy Tokarczuk

Abp Ignacy Tokarczuk - Honorowym Obywatelem
Gminy Dydnia, 1.02.2002 r.

fot. Stanis³aw Cyparski
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Chór “Kamerton” ze Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Ha-
czowie pod dyrekcj¹ Marty Soboty zwyciê¿y³ w kategorii chórów dzie-
ciêcych w XII Ogólnopolskim Festiwalu Kolêd i Pastora³ek w Bêdzinie.

Festiwal w Bêdzinie jest najbardziej presti¿owym festiwalem kolêd
w Polsce i z roku na rok siê coraz bardziej rozrasta. W eliminacjach do
tegorocznego festiwalu uczestniczy³o ponad 17 tysiêcy osób, w tym
1300 zespo³ów, scholi, chórów, duetów i solistów. Przes³uchania elimina-
cyjne odbywa³y siê w 27 rejonach Pol-
ski i na Ukrainie. Chór “Kamerton”
z Haczowa, wraz z 14 innymi wykonaw-
cami, uczestniczy³ w przes³uchaniach
w Jaros³awiu i jako jeden z dwóch wy-
konawców zakwalifikowa³ siê do Bêdzi-
na.

W przes³uchaniach fina³owych
uczestniczy³o ponad 1600 osób, a umie-
jêtnoœci wykonawców ocenia³o trzy-
osobowe jury: prof. Marek Roc³awski
z Akademii Muzycznej w Gdañsku, prof.
Miros³awa Knapik z Uniwersytetu Œl¹-
skiego w Katowicach i ks. prof. Kazi-
mierz Szymonik z Akademii Muzycz-
nej i Uniwersytetu Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego w Warszawie. Jury pierwsze miejsce przyzna³o chórowi
z Haczowa wraz z nagrod¹ w wysokoœci 1500 z³. Drugiego miejsca nie
przyznano, a trzecie otrzyma³ chór dzieciêcy z PSM I stopnia im. Fryde-
ryka Chopina w Bêdzinie.

Uczestnicy musieli zaprezentowaæ trzy dowol-
nie wybrane kolêdy lub pastora³ki, w tym obowi¹zko-
wo jedn¹ tradycyjn¹ polsk¹. Istnia³a te¿ mo¿liwoœæ
wykonania jednej kolêdy zagranicznej. – Nasz chór
wykona³ w Bêdzinie trzy kolêdy: “My te¿ pastuszko-
wie”, “Œwiêta Panienka” i ukraiñsk¹ “Szczedryk”
– mówi Marta Sobota, opiekunka i dyrygentka chóru.
– Pierwsz¹ nagrodê wyœpiewa³o 37 chórzystek, choæ
“Kamerton” na co dzieñ liczy oko³o 50 uczennic
z klas III – VI szko³y podstawowej i I – III gimnazjum.
Nie by³ to pierwszy sukces chóru dzia³aj¹cego od
10 lat. Na festiwalu w Bêdzinie zajmowa³ wczeœniej
miejsca II i III, w 2000 roku zdoby³ wyró¿nienie w fina-
le XX Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a capella
w Bydgoszczy, a w 2002 roku zwyciê¿y³ w VI Woje-
wódzkim Przegl¹dzie Chórów “Œwiêto Pieœni” w Kol-
buszowej.
- Pomys³y czerpiemy z ró¿nych Ÿróde³, ale g³ówn¹
inspiracj¹ s¹ utwory, które sama œpiewa³am uczêsz-
czaj¹c na studia muzyczne w Rzeszowie – podkreœla
Marta Sobota. – To profesor Marcie Zoszak – Wierz-
bickiej zawdziêczam moj¹ pasjê do muzyki a wiele
pomys³ów zaczerpnê³am z jej warsztatu pracy.

Gratulacje i specjaln¹ nagrodê w wysokoœci
1500 z³ dla chóru przekaza³ wójt Haczowa Stanis³aw
Jakiel. Przygotowania do fina³u, sam wyjazd i pobyt
w Bêdzinie nie móg³by siê odbyæ bez pomocy wielu
osób. Chórzyœci wraz z dyrygentk¹ dziêkuj¹ w szcze-
gólnoœci so³tysowi Haczowa Ryszardowi B³a¿owi, ks.
pra³atowi Kazimierzowi Kaczorowi, dyrekcji Gimna-
zjum i Szko³y Podstawowej w Haczowie: Helenie Za-
wada i Zygmuntowi Wêgrzynowi, radzie rodziców oby-

dwu szkó³ z przewodnicz¹cymi:
Agnieszk¹ Szmyd i Markiem
Mrazem oraz opiekunom w cza-
sie wyjazdu; Beacie Rapa i Pio-
trowi Ekiertowi.

G³ównym organizatorem
festiwalu by³a Fundacja Ogól-
nopolski Festiwal Kolêd i Pa-
stora³ek i Urz¹d Miejski w Bê-
dzinie. Honorowy patronat
sprawowali: biskup diecezji so-
snowieckiej Adam Œmigielski,
Micha³ Czarski – Marsza³ek
Województwa Œl¹skiego, Jerzy
Grad – Œl¹ski Kurator Oœwiaty,
Rados³aw Baran – Prezydent

Bêdzina i Janusz Œniadek – przewodnicz¹cy Komisji
Krajowej NSZZ “Solidarnoœæ”.

KAMERTON
najlepszy

Chór “Kamerton” z opiekunk¹ Mart¹ Sobot¹

Andrzej Józefczyk

Wyœpiewa³y I nagrodê:
Katarzyna Rapa, Aniela Pojnar, Anna Foryœ, Ewa Foryœ, Aleksandra Ziemiañska, Martyna Rozenbajgier, Aneta Romañczuk,
Aneta Rozenbajgier, Natalia Leœniak, Karolina Matusz, Paulina Szmyd, Matylda Czapor, Gabriela Leñ, Marlena Czelny, Justyna
Antosz, Edyta Struœ, Paulina Graba, Joanna Sobota, Ewelina Hebda, Anna Nykiel, Natalia Zychowicz, Agnieszka Ladziñska,
Lidia Pojnar, Michalina Wojtuñ, Barbara Rymar, Anna Pelczar, Katarzyna Wójcik, Joanna Duplaga, Gabriela Szuber, Anna
Podulka, Marta Fuksa, Beata Boczar, Anna Matusz, Joanna Janocha, Natalia Lorenc, Natalia Zawojska, Karolina Najbar.

Pami¹tkowy dyplom za zwyciêstwo wrêczy³
Wójt Gminy Haczów Stanis³aw Jakiel

fot. A. Józefczyk

fot. A. Józefczyk
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Magdalena Pilawska: Jak siê osi¹ga du¿e
sukcesy, bo takim niew¹tpliwie jest zajêcie
I miejsca na Ogólnopolskim Festiwalu
Kolêd i Pastora³ek w Bêdzinie?
Marta Sobota: No có¿, myœlê, ¿e nie ma
recepty na sukces. Ka¿de zwyciêstwo
okupione jest ogromn¹ prac¹ i mam tu
na myœli zarówno du¿e zaanga¿owanie
z mojej strony, jak i poœwiêcenie
dziewczynek. Nie wystarczy wiêc mieæ
talent – trzeba pracowaæ, pracowaæ
i jeszcze raz pracowaæ.
M.P. Chór szkolny w Haczowie dzia³a

i odnosi sukcesy ju¿ 10 lat. To Pani w 1994 r. po przerwie reaktywowa³a dzia³alnoœæ
chóru.
M.S. Tak, w szkole w Haczowie rozpoczê³am pracê w 1992 r. i dwa lata póŸniej
zajê³am siê prowadzeniem chóru. To poniek¹d rodzinna tradycja. Chór dzieciêcy
w Haczowie za³o¿y³a moja mama Zofia Krê¿a³ek, potem prowadzi³ go pan Bogdan
Nycz. Ja sama œpiewa³am w tym chórze i nie mog³abym pozwoliæ, by przesta³ on
funkcjonowaæ. Muzyka to ca³e moje ¿ycie, to pasja, któr¹ pomagam odkrywaæ
innym.
M.P. Jak widaæ doskonale siê to Pani udaje. Z tego, co wiem, chórzystek nie brakuje.
Na próby przychodzi blisko 50 dziewczynek.
M.S. Tak, nasz chór jest bardzo liczny. Nie ³atwo z tak¹ iloœci¹ dzieci braæ udzia³
w konkursach, czy przegl¹dach. Gdyby nie pomoc ze strony dyrekcji, grona
pedagogicznego i innych osób, w³aœciwie nie by³oby to mo¿liwe. Mam tu na
myœli zarówno pomoc finansow¹, jak i zaanga¿owanie w organizacjê wyjazdów.
Równie¿ w tym roku, przy wyjeŸdzie do Bêdzina pomogli nam ¿yczliwi ludzie.
Otrzymaliœmy dofinansowanie na zakup nowych strojów od Dyrekcji oraz Rady
Rodziców Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Haczowie, pomóg³ nam ks. Dziekan
Kazimierz Kaczor, Agnieszka Szmyd z Rady Rodziców a tak¿e so³tys Haczowa
– pan Ryszard B³a¿. Konieczny by³ udzia³ w wyjeŸdzie dodatkowych opiekunów

„Muzyka to ca³e moje ¿ycie…”

Magdalena Pilawska

Rozmowa z Mart¹ Sobot¹ – Dyrektorem Artystycznym
Chóru „Kamerton” ze Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Haczowie

– pani Beaty Rapy i pana Piotra Ekierta,
którym równie¿ jestem ogromnie wdziêczna.
M.P. Tegoroczny sukces chóru zosta³
zauwa¿ony przez lokalne w³adze samorz¹-
dowe. Jak zostan¹ wykorzystane nagrody?
M.S. 1 500 z³ otrzymaliœmy za zajêcie I miejsca
w kategorii Chóry dzieciêce w tegorocznym
XII Ogólnopolskim Festiwalu Kolêd
i Pastora³ek w Bêdzinie. Równie¿ Wójt Gminy
Haczów  - Stanis³aw Jakiel i Starosta
Brzozowski – Zygmunt B³a¿ przyznali
nagrody pieniê¿ne dla chóru. Zebrane
pieni¹dze chcemy przeznaczyæ na ciekaw¹
wycieczkê. Byæ mo¿e bêdzie to wyjazd na
S³owacjê i Wêgry.
M.P. Jakie ma Pani marzenia i plany na
przysz³oœæ?
M.S. W³aœciwie to najczêœciej dzia³am
spontanicznie, wiele nie planujê. Myœlê, ¿e
nadal bêdziemy prê¿nie dzia³aæ dla dobra
ca³ej lokalnej spo³ecznoœci, uœwietniaj¹c
akademie szkolne, czy uroczystoœci zwi¹zane
z obchodami œwi¹t narodowych i koœcie-
lnych. Czekaj¹ na nas kolejne przegl¹dy,
konkursy, mo¿e nawet nagramy p³ytê. Czas
poka¿e.
M.P. ¯yczê wiêc spe³nienia nawet tych
najskrytszych i najbardziej ambitnych planów
i zamierzeñ i serdecznie dziêkujê za rozmowê.

Marta Sobota

Wspólnota œw. Huberta rozpoczê³a swoj¹
dzia³alnoœæ 3 listopada 2002 r. Jej za³o¿enie
mia³o miejsce w kaplicy œw. Micha³a, gdzie

zebra³o siê 17 myœliwych, aby zainaugurowaæ sezon
polowañ i uczciæ swojego patrona œw. Huberta
uczestnicz¹c we mszy œw. Na tê uroczystoœæ przyby³a te¿
du¿a grupa uczniów z Zespo³u Szkó³ w Bliznem, aby
wst¹piæ w szeregi Wspólnoty. Grupa liczy obecnie prawie
100 osób, zainteresowanych pog³êbieniem wiedzy
teoretycznej i praktycznej z zakresu ochrony przyrody,
troski o œwiat dzikich zwierz¹t, a tak¿e obserwacj¹
zachowañ i dokarmianiem zwierzyny, zimowym czytaniem
tropów oraz obcowaniem z przyrod¹.

Pomys³odawc¹ i za³o¿ycielem Wspólnoty œw.

Nasza dewiza to Nasza dewiza to Nasza dewiza to Nasza dewiza to Nasza dewiza to „Praca.Praca.Praca.Praca.Praca.
Modlitwa. Sport. Przyroda.Modlitwa. Sport. Przyroda.Modlitwa. Sport. Przyroda.Modlitwa. Sport. Przyroda.Modlitwa. Sport. Przyroda.”

HISTORIA  I  DZIA£ALNOŒÆ
WSPÓLNOTY  ŒW. HUBERTA

Huberta jest ks. Piotr Wojnar. - Do
za³o¿enia wspólnoty sk³oni³a mnie
moja fascynacja przyrod¹
i zwierzêtami. Ju¿ od dziecka siê tym
interesowa³em i chcia³em mieæ
mo¿liwoœæ wnikania w tajniki
przyrody i zwierz¹t. Dlatego, kiedy
ju¿ zdoby³em pewn¹ wiedzê
i doœwiadczenie w tym kierunku,
chcia³em siê ni¹ podzieliæ z dzieæmi
i m³odzie¿¹, która tak¿e siê tym
interesuje. Innym elementem, który
sk³oni³ mnie do za³o¿enia wspólnoty
s¹ idealne warunki, jakie panuj¹
w tej okolicy. Jak ju¿ wspomnia³em
przyroda tutaj a¿ kipi. Wszêdzie s¹
zwierzêta, roœliny, lasy. W Bliznem oprócz zwierzyny p³owej – tj. saren
– wystêpuj¹ w du¿ej liczbie lisy, gronostaje, kuny, tchórze, ba¿anty,

ks. Piotr Wojnar
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Anna W³adyka

dzikie kaczki, dzikie go³êbie, sójki, rzadziej zaj¹ce,
a od 2 lat pojawi³y siê bobry na Stobnicy. Do tej
decyzji przyczyni³a siê tak¿e bardzo dobra
wspó³praca z ko³ami ³owieckimi. Poprzez
za³o¿enie tej grupy chcia³em uczulaæ dzieci
i m³odzie¿ na szacunek wobec tego, co Pan Bóg
stworzy³ – opowiada ks. Wojnar.

Wspólnota podzielona jest na 15
grup, nazwanych od zwierz¹t, które
zamieszkuj¹ okoliczne tereny. Cz³onek
ka¿dej grupy zna ³aciñsk¹ nazwê i ogólne
informacje o danym zwierzêciu. Dzieci
wyró¿niaj¹ siê charakterystycznymi
strojami. Posiadaj¹ one kamizelki moro
i w czasie wszelkich wycieczek, wypraw
do lasu i mszy œw. s¹ w nie ubrane.
Dawniej spotkania cz³onków Wspólnoty
odbywa³y siê w sali parafialnej „Betanii”,
natomiast obecnie przy tak du¿ej liczbie
przychodz¹cych dzieci i m³odzie¿y spotkania
odbywaj¹ siê w najwiêkszej sali w szkole.

Poza czêœci¹ teoretyczn¹ omawian¹ na
spotkaniach wspólnota prowadzi szeroko zakrojon¹
dzia³alnoœæ. - Przede wszystkim czynnie bierzemy
udzia³ w dokarmianiu zwierz¹t zim¹ – mówi
Mateusz, cz³onek wspólnoty. - Ksi¹dz wikariusz
organizuje tak¿e ró¿nego typu prace, jak porz¹dki
na górze œw. Micha³a, czy takie które maj¹ na celu
zebranie pokarmu dla zwierz¹t na zimê. Wa¿nym
wydarzeniem w naszej Wspólnocie by³o spotkanie
z prezesem ko³a ³owieckiego „Ba¿ant”
- Henrykiem Skopiñskim. Pan Henryk przekaza³
nam wiele interesuj¹cych wiadomoœci, które
pog³êbi³y nasz¹ wiedzê na temat przyrody. Byliœmy
tak¿e w sali dydaktyczno-edukacyjnej
w Kroœnie, gdzie mogli-
œmy obejrzeæ wspania³e
eksponaty m.in. skamie-
nia³e drzewo maj¹ce 70
mln lat. Ksi¹dz bardzo siê
anga¿uje w nasz¹ wspólnotê,
o czym œwiadcz¹: liczne wycieczki,
kuligi, pielgrzymka na cmentarz choleryczny
(jest to cmentarz, na którym zosta³y pochowane
ofiary zarazy), wycieczki rowerowe i konkursy
z wiedzy przyrodniczej – podkreœla Mateusz.
Za aprobat¹ ks. proboszcza zosta³a te¿
wprowadzona msza œw. w jêzyku ³aciñskim, w której

cz³onkowie œw. Huberta bior¹ czynnie udzia³.
Zawsze, kiedy w czasie spotkania

omawiany jest dany gatunek zwierzêcia, ks. Piotr
wykorzystuje spreparowane eksponaty poszcze-
gólnych zwierz¹t, aby pokazaæ je dzieciom
i m³odzie¿y. Eksponaty te pochodz¹ z prywatnego
zbioru ks. Wojnara. S¹ to jego trofea z okresu 16 lat.
Jednak on sam zaznacza, ¿e nie pochodz¹ one
wy³¹cznie z polowañ. - Kiedyœ dzieci przynios³y mi
martw¹ jaskó³kê. Odda³em j¹ w specjalistyczne rêce
i obecnie s³u¿y nam jako eksponat naukowy.
Posiadam te¿ eksponat czapli, która zginê³a
w skutek pora¿enia pr¹dem. Spreparowana s³u¿y
do celów dydaktycznych – wyjaœnia ks. Piotr.

Du¿ym osi¹gniêciem Wspólnoty œw.
Huberta jest zajêcie I miejsca w konkursie
„Zwierzêta pól i lasów, nasi bracia m³odsi” na
arenie wojewódzkiej. Zasady konkursu
zak³ada³y, aby ka¿da startuj¹ca szko³a

przedstawi³a 10-minutowy film
o swojej dzia³alnoœci i zaprezento-
wa³a prace plastyczne o tematyce
logo myœliwskie. Uroczyste
rozstrzygniêcie mia³o miejsce
w gmachu Urzêdu Wojewódzkie-
go w Rzeszowie, gdzie udali siê
delegaci ko³a œw. Huberta wraz
z dyrektorem Zespo³u Szkó³
w Bliznem Mieczys³awem Skib¹
i ks. Piotrem Wojnarem. Wyniki

konkursu og³oszone
zosta³y w trzech kate-
goriach: szko³y œre-
dnie, gimnazja i szko³y
podstawowe. W kate-
gorii gimnazja do
konkursu by³o zg³o-
szonych 200 szkó³.
Zaprezentowany po-
ziom by³ bardzo wyso-
ki, ale ostatecznie
I miejsce w tej kategorii
wywalczy³o Gimnazjum z Bliznego, a dok³adnie Wspólnota œw. Huberta, która
wystêpowa³a pod patronatem szko³y.

- Do wst¹pienia do Wspólnoty œw. Huberta sk³oni³a mnie chêæ
dowiedzenia siê czegoœ wiêcej o tutejszych zwierzêtach, ich

zwyczajach i zachowaniu siê w przyro-
dzie. Ale przede wszystkim atmosfera
panuj¹ca w Hubercie - mówi Ewa, jedna

z najaktywniejszych dziewcz¹t we
Wspólnocie. Dewiz¹ naszej wspólnoty s¹

s³owa: „Praca. Modlitwa. Sport. Przyroda.” Na tym
bazuje nasz ksi¹dz wikariusz. W ka¿dej naszej wyprawie

jest czas na modlitwê, na zabawê, na sport – podsumowuje
Mateusz. Dzia³alnoœæ wspólnoty jest nie tylko po¿yteczna

i pouczaj¹ca, ale tak¿e daje wiele satysfakcji jej cz³onkom. Poprzez swoj¹
aktywnoœæ dzieci i m³odzie¿ wyrabiaj¹ w sobie zami³owanie i szacunek do
przyrody.

Pami¹tkowe zdjêcie z kuligu Eksponaty z kolekcji ks. Wojnara

Organizowane kuligi ciesz¹ siê du¿¹ popularnoœci¹
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W tym roku po raz 11 przyznano wyró¿nienia
„Indywidualnoœci Roku 2005 w regionie
brzozowskim”. W gronie laureatów znaleŸli siê: Maria
Suwa³a – cz³onkini Zespo³u Obrzêdowego
„Graboszczanie”,  Pawe³ Junka – prezes zarz¹du
brzozowskich „Koronek”, o. Stanis³aw Owoc
– proboszcz parafii w Starej Wsi, Zofia i Tadeusz
Pelczarowie – w³aœciciele gospodarstwa
agroturystycznego w Grabówce, Tadeusz Sperber
– d³ugoletni dzia³acz Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego w Brzozowie, Piotr Stañko – dzia³acz
organizacji religijnych oraz Józef Cupak – poeta
ludowy z Wary.

Organizatorami konkursu by³y Redakcja
„Wiadomoœci Brzozowskich” oraz Zwi¹zek Gmin
Brzozowskich.

Wyró¿niony Józef
Cupak, urodzi³ siê 30
marca 1955 r. Jest
rolnikiem zamieszka-
³ym w Warze. Wiersze
pisze przez ca³e swoje
¿ycie. Pocz¹tkowo
nigdzie ich nie
publikowa³. Dopiero
w 2001 r. wyda³ tomik
„Stojê i s³ucham
szumu wierzb nad
Sanem”, a w 2004
kolejny – „Jeszcze mi

wiosn¹ nacieszyæ siê dajcie”. Jest ojcem trójki
ambitnych i utalentowanych dzieci. To cz³owiek
kochaj¹cy ludzi i œwiat, o niesamowitej wra¿liwoœci
na piêkno przyrody i umiejêtnoœci „zdrowego”
spojrzenia na otaczaj¹c¹ go rzeczywistoœæ. Wed³ug
niego na ¿ycie trzeba patrzeæ bardzo prosto,
a jednoczeœnie tak, by coœ dojrzeæ. By móc coœ
m¹drego powiedzieæ, trzeba najpierw nauczyæ siê
s³uchaæ…

Poeta ludowy Józef Cupak
– Indywidualnoœæ Regionu Brzozowskiego

Magdalena Pilawska: Jak zaczê³a siê Pana
przygoda z poezj¹?
Józef Cupak: Ta przygoda zaczê³a siê bardzo
wczeœnie. Ju¿ w przedszkolu wystêpowa³em w
akademiach okolicznoœciowych, podobnie w szkole
podstawowej. Wtedy to mia³y miejsce pierwsze
samodzielne próby pisarskie. W podstawówce
napisa³em wypracowanie o wioœnie u¿ywaj¹c rymów.
Tak to siê zaczê³o i trwa do chwili obecnej.
M.P.: Sk¹d u Pana tak artystyczna dusza?
J.C.: Myœlê, ¿e odziedziczy³em to po moim dziadku,
który choæ nie by³ cz³owiekiem wykszta³conym,
potrafi³ ca³kiem nieŸle rymowaæ. Dziadek wyplata³
wiklinowe kokoszki, czêsto mnie do nich wsadza³
i s³ucha³em, jak cytowa³ wierszyki ze szko³y
podstawowej lub swoje w³asne. Zreszt¹ s³uchaæ

Ja piszê me wiersze dla ludzi
zwyczajnych…

lubi³em zawsze i niejednokrotnie powtarzam, ¿e
po to, by móc coœ m¹drze powiedzieæ, czy
napisaæ, najpierw trzeba nauczyæ siê s³uchaæ. Tak
te¿ by³o ze mn¹.
M.P.: To znaczy, ¿e czasy szkolne wspomina Pan
przyjemnie?
J.C.: Tak. Szko³ê podstawow¹ skoñczy³em
z dobrym wynikiem, jednak chcia³em siê jak
najszybciej usamodzielniæ, wiêc naukê
kontynuowa³em w szkole zawodowej. Tam nale¿a³em do kó³ka
artystycznego, które prowadzi³ pan Tymowicz obecny dyrektor tej szko³y.
Ju¿ wówczas czêsto wykorzystywano moje wiersze w trakcie
okolicznoœciowych uroczystoœci szkolnych. Po ukoñczeniu szko³y
rozpocz¹³em pracê zawodow¹.
M.P.: Ten czas równie¿ ma odzwierciedlenie w Pana wierszach.
J.C.: Widaæ to szczególnie w utworach o polskim morzu. Przez d³ugi czas
pracowa³em w okolicach Gdañska. I choæ bardzo mi siê tam podoba³o, to
jednak po pewnym czasie z radoœci¹ wróci³em do rodzinnych stron.
M.P.: Pana wiersze zawsze nios¹ jak¹œ naukê ¿yciow¹, pisane s¹
o cz³owieku i dla cz³owieka.
J.C.: Piszê to co czujê i tak jak napisa³em w jednym ze swoich utworów:

Ja piszê me wiersze dla ludzi zwyczajnych
i piszê tak prosto jak oni s¹ proœci
I s¹ one smutne, kiedy jest mi smutno,
 a ¿e œwiat ten kocham, s¹ pe³ne mi³oœci.

W mych wierszach us³yszysz szum liœci na drzewie,
skrzyde³ trzepotanie, cichy plusk strumyka
 I o tym jak wiosn¹ wracaj¹ ¿urawie
 i o tym, ¿e ¿ycie bezg³oœnie umyka.

 Us³yszysz w nich troskê o kraj i o ludzi,
 o dzieñ co nadchodzi i o ten co mija
 i chwalê w nich wszystko co piêkne i dobre
 i z³o krytykujê, bo ono zabija.

 Ja jestem z poetów najmniejszy, ostatni
 i nie zna mnie wielu, niewielu mnie s³ucha,
 bo ja jestem pieœni¹ ziemi mojej matki
 a pieœñ ta jest cicha, bezdŸwiêczna i g³ucha.

M.P.: Jak Pana twórczoœæ postrzegana jest w lokalnym œrodowisku?
J.C.: Wydaje mi siê, ¿e bardzo pozytywnie. Czêsto zapraszany jestem do
szkó³ na odczyty i prelekcje. Niejednokrotnie biorê udzia³ w do¿ynkach
gminnych, czy powiatowych. Wspó³pracujê z Muzeum Regionalnym

w Brzozowie i GOK w Nozdrzcu. To w³aœnie
dziêki tej wspó³pracy wyda³em dwa tomiki
moich wierszy. Pierwszy „Stojê i s³ucham szumu
wierzb nad Sanem” w 2001 r. i kolejny „Jeszcze
mi wiosn¹ nacieszyæ siê dajcie” w 2004 r.
M.P.: Nie brakuje te¿ licznych nagród
i wyró¿nieñ.
J.C.: Jest tego doœæ du¿o i choæ nie piszê po
to, by mnie nagradzano to jednak jest bardzo
mi³o, gdy ktoœ zauwa¿a to, co robiê. Nie
ukrywam, ¿e bardzo du¿e znaczenie maj¹ dla
mnie nagrody finansowe. Czasami ratuj¹
w ciê¿kiej sytuacji ¿yciowej.
M.P.: Jakie wiersze lubi Pan pisaæ najbar-
dziej?

J.C.: Ja generalnie lubiê pisaæ wiersze. Ró¿ne wiersze. Staram siê trafiaæ do
serc ludzkich. St¹d nieraz s¹ to wiersze refleksyjne, patriotyczne, religijne,

J. Cupak ze statuetk¹
„Indywidualnoœæ Roku 2005”

Poetê nagrodzi³ równie¿
Starosta Brzozowski

Tomik z 2004 r.
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piszê równie¿ pastora³ki. S¹ jednak momenty, ¿e muszê napisaæ satyrê i to doœæ ostr¹. Tak reagujê
na to, co mnie denerwuje, na bezsensowne decyzje, na chor¹ politykê. W swojej satyrze staram
siê nikogo bezpoœrednio nie obraziæ, bo uwa¿am, ¿e ma ona wyœmiaæ ludzkie wady nie zaœ cz³owieka.
Czasem piszê na zamówienie, choæ przyznam, ¿e nie lubiê tego robiæ. Pisz¹c nie liczê sylab, zwrotek,
nie sprawdzam, by wszystko siê zgadza³o. Ja to po prostu s³yszê. Lubiê u¿ywaæ s³ów starych,
zapomnianych, które wysz³y z obiegu, na przekór tej
nowomodzie jêzykowej, która zalewa nas z ka¿dej strony.

To moje pisanie to poniek¹d odskocznia od
szaroœci codziennego ¿ycia.

Magdalena Pilawska

11 lutego br. w Muzeum Regionalnym im. Adama Fastnachta w Brzozowie otwarto
wystawê „Malarstwo i Grafika Wojciecha Pelca”. Z tej okazji w sali ekspozycji zmiennych
brzozowskiego ratusza zebrali siê sympatycy sztuki, a tak¿e znajomi i rodzina artysty.

Urodzony 31 stycznia 1984 roku w Brzozowie – Wojciech Pelc – skoñczy³ Szko³ê
Podstawow¹ w Orzechówce, a nastêpnie Pañstwowe Liceum Sztuk Plastycznych
w Kroœnie. Obecnie studiuje grafikê w Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Œl¹skiego
w Cieszynie. Brzozowska wystawa nie jest pierwsz¹ w jego ¿yciu. Wczeœniej prezentowa³
swoje dzie³a w koœciele parafialnym w Bliznem, w Gminnym Oœrodku Kultury w Jasienicy

Rosielnej oraz w Kroœnieñskim Domu Kultury
w Kroœnie.

Beata Bodzioch-Kaznowska w folderze na
temat twórczoœci m³odego artysty stwierdza, ¿e
treœæ prac W. Pelca stanowi¹ m.in. sceny zaska-
kuj¹ce sw¹ brutaln¹ realnoœci¹. Autor stara siê
wydobyæ u widza najni¿sze odczucia i instynkty
z najmroczniejszych zakamarków podœwiadomoœci.
W jego obrazach dominuj¹ ciemne barwy.  Swoj¹,
niekiedy szokuj¹c¹, tematyk¹ artysta stara siê
przyci¹gn¹æ uwagê odbiorcy, aby w ten sposób
wyraziæ swój bunt przeciwko wspó³czesnej
fascynacji brutalizmem. On sam jednak podkreœla,
¿e tematykê i przes³anie ka¿dego obrazu nale¿y
interpretowaæ indywidualnie. Inspiracje artysty

Z mrocznych zakamarków podœwiadomoœci

Anna W³adyka

Wystawa prac Wojciecha PelcaWystawa prac Wojciecha PelcaWystawa prac Wojciecha PelcaWystawa prac Wojciecha PelcaWystawa prac Wojciecha Pelca

– czerpane z dorobku zarówno dawnych
jak i wspó³czesnych wzorców – ulegaj¹
jeszcze ci¹g³ym zmianom, dlatego nie
mo¿emy mówiæ o w pe³ni ukszta³towanym
stylu malarza.

Wystawa prac m³odego artysty
zosta³a przyjêta z du¿ym zaintereso-
waniem. W Muzeum Regionalnym
prezentowana bêdzie do koñca lutego.

Wojciech Pelc

             Zamieæ

Zawirowa³y p³atków miliony,
Wiatr siê rozz³oœci³, z tupetem wieje.
Pl¹cz¹ siê, krêc¹, œnie¿ne welony.
To przyszed³ luty – zamieæ szaleje.

W pas siê k³aniaj¹ bezlistne brzozy,
Nagle trzask! Jod³a pad³a i kona.
Przerwa³a leœnych bluszczów powrozy,
Z³amana za to, ¿e jest zielona.
Wróble wciœniête w szpary, szczeliny,
Dr¿¹ przemarzniête, lecz siedz¹ cicho.
Jak¿e czekaj¹ owej godziny,
Gdy minie zamieæ – a pal j¹ licho!

Potem ucichnie wszystko, przeminie.
Wiatr spowa¿nieje i wyæ przestanie,
Poleci w pola i nagle zginie.
Jod³y mi szkoda. Bo ju¿ nie wstanie.

Wara, 9 lutego 2006 r.

    Modlitwa grudniowa

Przez ca³e ¿ycie szuka³em Ciê Panie
I œlady Twoje znajdujê na drodze
Ziemi siê k³aniam tej po której chodzê
Na niej widnieje Twoje dokonanie
Bo wszystko bowiem co widzê doko³a
To dzie³a Twoje wielkie niepojête
A jeœli Twoje to zarazem œwiête
I rozum ludzki zg³êbiæ ich nie zdo³a

Ludziom siê k³aniam którzy mnie wspierali
Gdy nazbyt trudna by³a moja droga
Bo my jesteœmy narzêdziami Boga
Bez Jego mocy zbyt s³abi i mali

A kiedy dojdê ju¿ do kresu drogi
Stanê przed Tob¹ tak jak ka¿dy stanie
Spytasz – kim jesteœ wêdrowcze  ubogi?
Szepnê z pokora – Ty dobrze wiesz Panie
Wara, 29 grudnia 2005 r.

           Upadek buka

Run¹³ na ziemiê buk z wielkim hukiem,
Choæ by³ olbrzymem  - sêdziwy wiekiem.
Wygra³ zmagania z deszczem i burz¹
Ale ich nie móg³ wygraæ z cz³owiekiem.

Przez d³ugie lata sta³ niewzruszony,
Swoje korzenie powplata³ w ska³ê,
Kiedy uderza³ wiatr rozpêdzony,
On wci¹¿ os³ania³ te s³absze, ma³e.

A¿ pi³a wbi³a weñ swoje szpony.
Zêbaty ³añcuch wgryz³ mu siê w cia³o.
Ci¹³ go to z jednej, to z drugiej strony,
Jêcza³ po cichu - na nic siê zda³o.

I nagle run¹³ z hukiem i trzaskiem,
A tuman œniegu wzbi³ siê jak chmura.
I posz³o echo nad ma³ym laskiem,
A mo¿e z ¿alu jêknê³a góra ?

Wielki pieñ zosta³ –  przyjdê tu latem,
Usi¹dê na nim spojrzê w dolinê,
I porozmyœlam sobie nad œwiatem:
Buk mój przemin¹³ – i ja przeminê.

Wara, 14 stycznia 2006 r.

Zdjêcie i wiersze poety ukaza³y siê
 w albumie „B³êkitny San”

Jedna z prac artysty
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Jak co roku, Ministerstwo Obrony Narodowej wyró¿ni³o rodziców, których
przynajmniej trzech synów wzorowo ukoñczy³o zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹.
18 stycznia br. odby³a siê okolicznoœciowa uroczystoœæ, w czasie której 11 osób
z terenu powiatu brzozowskiego otrzyma³o medale Za Zas³ugi dla Obronnoœci Kraju.

W spotkaniu zorga-
nizowanym w œwietlicy
Starostwa Powiatowego
w Brzozowie udzia³ wziêli:
Starosta Brzozowski – Zy-
gmunt B³a¿, Komendant
WKU w Sanoku - p³k dypl.
Wies³aw Lewandowski, kpt.
Mariusz Olszak, Zastêpca
Burmistrza Brzozowa – Józef
Rzepka, Wójt Gminy
Domaradz – Adam Komórek,
Wójt Gminy Dydnia – Jerzy
Adamski, Sekretarz Gminy
Haczów – Anna Musia³ oraz
Naczelnik Wydzia³u Porz¹d-

ku Publicznego, Bezpieczeñstwa, Obronnoœci i Spraw Obywatelskich – Janusz Pañko.
Po przywitaniu zebranych przez Z. B³a¿a, kpt. Mariusz Olszak odczyta³ decyzjê

ministerialn¹ o nadaniu medali.  Na jej podstawie Komendant WKU w Sanoku
uhonorowa³ z³otym medalem Za Zas³ugi dla Obronnoœci Kraju Mieczys³awê
i Mieczys³awa Boroñ z Niebocka (gm. Dydnia). Srebrnymi medalami odznaczeni
zostali tak¿e: Kazimiera i Edward Bluj z Temeszowa (gm. Dydnia), Karolina i Jan
Gazda z Malinówki (gm. Haczów), Anna i Józef Knurek ze Zmiennicy (gm. Brzozów),

OdznaczOdznaczOdznaczOdznaczOdznaczenia Ministerstwaenia Ministerstwaenia Ministerstwaenia Ministerstwaenia Ministerstwa
Obrony NarodowejObrony NarodowejObrony NarodowejObrony NarodowejObrony Narodowej

Bronis³awa i Stanis³aw Kud³owie z Baryczy
(gm. Domaradz) oraz Genowefa Lubecka
z Izdebek (gm. Nozdrzec).

Starosta Brzozowski wrêczy³
odznaczonym dyplomy i kwiaty, pod-
kreœlaj¹c jednoczeœnie ich wk³ad w³o¿ony
w godne naœladowania wychowanie synów.
Nie pozostali obojetni tak¿e przedstawiciele
gmin Dydnia, Haczów, Domaradz i Brzozów,
którzy z³o¿yli na rêce rodziców okolicz-
noœciowe upominki.

25 stycznia br. w restauracji ALTA
w Brzozowie odby³o siê spotkanie op³atkowe
cz³onków Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków Ko³o w Brzozowie.

Na spotkanie przybyli zaproszeni goœcie:
Stanis³aw Grochmala – Prezes Zarz¹du
Rejonu Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków w Sanoku, Maria Kilarska –
Ksiêgowa Zarz¹du Rejonu PSD
w Sanoku, Krystyna Gralka – Sekretarz
Zarz¹du Rejonu PSD w Sanoku,
Stanis³aw Po³diak – Prezes Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków Ko³o
w Brzozowie, Stanis³aw Pilszak – Nacze-

lnik Wydzia³u Oœwiaty i Polityki Spo³ecznej, Piotr
Stañko – Zastêpca Burmistrza Brzozowa, Maria
Gowda – Kierownik Miejskiego Oœrodka

Spotkanie op³atkowe
Pomocy Spo³ecznej w Brzozowie, mgr farmacji Barbara Sawka – w³aœcicielka
apteki przy ul. Podwale w Brzozowie, Alicja Sobaœ – pielêgniarka Poradni

Diabetologicznej w Brzozowie i ks.
Infu³at Julian Pud³o.

Po przywitaniu wszystkich
zebranych przez Prezesa - St.
Po³diaka, dziel¹c siê op³atkiem
ks. Infu³at z³o¿y³ ¿yczenia
noworoczne i zachêci³ wszystkich
do wspólnego kolêdowania.
Nastêpnie Prezes ZR PSD w Sano-
ku wrêczy³ zas³u¿onym dzia³aczom
odznaczenia i dyplomy. Odznak¹
uhonorowani zostali: mgr farmacji
B. Sawka i St. Po³diak, a dyplomy
uznania otrzymali: Zofia Graboñ,
Maria Adamowska, Alicja Sobaœ
oraz Robert Duplaga.

W dalszej kolejnoœci zabra³ g³os Prezes St. Grochmala, który omówi³
stan opieki diabetologicznej w regionie i podkreœli³, jak wa¿na jest kontrola
chorych na cukrzycê, prowadzenie odpowiedniego stylu ¿ycia (z du¿¹
aktywnoœci¹ fizyczn¹), w³aœciwe od¿ywianie oraz zaopatrywanie siê w leki
i aparaty do mierzenia glukozy we krwi.

Do zorganizowania uroczystoœci przyczynili siê: Alina i Tadeusz
Zygarowiczowie, mgr farmacji Barbara Sawka, Jerzy Data i Adam Misiurek
– sklep „Kokos”,  Andrzej Toczek - warzywniak  i Wac³aw Bieñczak

– cukiernia. Zarz¹d Ko³a Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Brzozowie
dziêkuje wszystkim darczyñcom za dobre serce i pomoc w przygotowaniu
spotkania op³atkowego.

Anna W³adyka

INFORMACJE  Z  POWIATU

Starosta wrêcza kwiaty odznaczonym

Pami¹tkowe zdjêcie uczestników spotkania

Wrêczenie dyplomów uznania

Spotkanie przebieg³o w mi³ej atmosferze
i pogodnym nastroju
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Anna W³adyka

Agnieszka £esak -
animator projektu

Od sierpnia ub. r. Towarzystwo ALTUM
w Brzozowie realizuje projekt „Program
Doradztwa Zawodowego dla Kobiet
w Województwie Podkarpackim”. Projekt
wspó³finansowany jest ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego. Realizowany bêdzie do
wrzeœnia 2006 r.

Projekt ma na celu wzrost zatrudnienia
kobiet oraz statusu zawodowego i spo³ecznego
poprzez wiêksz¹ zatrudnialnoœæ, wspieranie
przedsiêbiorczoœci i aktywizacjê zawodow¹.

W programie weŸmie udzia³ 200 uczestniczek z terenu Podkarpacia.
S¹ to kobiety zarówno bezrobotne, jak i poszukuj¹ce pracy, bierne
zawodowo, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach,
powracaj¹ce na rynek pracy, pracuj¹ce a tak¿e chc¹ce rozpocz¹æ w³asn¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

Panie mog¹ skorzystaæ z nastêpuj¹cych form wsparcia: szkoleñ
z zakresu aktywizacji zawodowej, przedsiêbiorczoœci, komputerowych,
doradztwa zawodowego oraz specjalistycznego (psychologiczne,
zawodowe, prawne, biznesowe), a tak¿e dotacji na podjêcie dzia³alnoœci
gospodarczej. Projekt zak³ada równie¿ 3-miesiêczne sta¿e (szkolenia
w miejscu pracy) u pracodawców. W chwili obecnej z tej formy wsparcia
korzysta 19 osób z terenu powiatu brzozowskiego. Kobiety uczestnicz¹ce
w programie bior¹ równie¿ udzia³ w spotkaniach grupowych z animatorem.
Podczas tych spotkañ realizuj¹ program dotycz¹cy zagadnieñ z zakresu
komunikacji interpersonalnej, umiejêtnoœci planowania czasu oraz
poznaj¹ techniki radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

Program spotkañ opracowany jest pod k¹tem potrzeb
grupy. Spotkania maj¹ na celu równie¿ wymianê
doœwiadczeñ z zakresu poszukiwania pracy,
efektywnego odnajdywania siê w nowym
œrodowisku, itp.

- Panie analizuj¹ mo¿liwoœci otworzenia
dzia³alnoœci, jej op³acalnoœæ, omawiaj¹ etapy
za³o¿enia i prowadzenia dzia³alnoœci – mówi
Agnieszka £esak, animator projektu. - Bardzo
atrakcyjne dla beneficjentek okaza³y siê tak¿e
kursy i szkolenia specjalistyczne. S¹ to m.in.:
aktywizacja zawodowa, kursy komputerowe,
przedsiêbiorczoœci,  kursy zawodowe podnosz¹ce
kwalifikacje. Pomoc doradców biznesowych
umo¿liwia uczestniczkom programu opracowanie
swoich pomys³ów na w³asn¹ firmê, przygotowanie
biznes planów, opracowanie strategii marketingowej.

- Odzew na ten projekt na terenie powiatu
brzozowskiego jest ogromny. Projekt mo¿e obj¹æ
swoim dzia³aniem tylko 200 osób z ca³ego
województwa. Z tego powodu zmuszeni jesteœmy do
tworzenia bazy teleadresowej osób „oczekuj¹cych”
na mo¿liwoœæ skorzystania ze wsparcia udzielanego
w ramach programu. Niewykluczone jest, ¿e na
terenie powiatu brzozowskiego bêdziemy
realizowaæ podobne programy. W obecnej chwili
prowadzony jest jeszcze nabór kobiet pracuj¹cych,
które chc¹ podnieœæ swoje kwalifikacje zawodowe
– mówi A. £esak.

Zadowolenie wyra¿ane przez panie stanowi
potwierdzenie trafnoœci tego typu programu.
W opinii uczestniczek udzia³ w tego typu projektach
jest œwietn¹ okazj¹ do zaistnienia na rynku pracy.

Tradycj¹ Gminnego Oœrodka Kultury
w Nozdrzcu jest organizowanie Gminnego
Przegl¹du Kolêd i  Pastora³ek. 25 stycznia
2006 r. pi¹ty taki przegl¹d odby³ siê w Zespo-
le Szkó³ w Warze. Wspólne kolêdowanie

mia³o charakter konkursu, w którym mogli
zaprezentowaæ siê uczniowie szkó³ podsta-
wowych  i gimnazjów. Ogó³em w  konkurso-

wych zmaganiach uczestniczy³o 19  osób ze szkó³: w H³udnie, Nozdrzcu, Weso³ej,
Siedliskach i Warze. Uczestnicy przegl¹du, powitani  przez Wójta Gminy Nozdrzec
– Antoniego Gromalê oraz Dyrektora Zespo³u Szkó³ w Warze – Aleksandra Fila,
przyst¹pili do prezentacji wybranych przez siebie kolêd i pastora³ek. Wœród choinek
i zimowej scenerii  rozbrzmiewa³y przeró¿ne utwory o tematyce bo¿onarodzeniowej.
M³odzi  artyœci œpiewali nie tylko znane wszystkim kolêdy, ale tak¿e zapomniane ju¿
dziœ pastora³ki np. „Gore gwiazda Jezusowi”. W konkursowym repertuarze znalaz³a
siê równie¿ kolêda obcojêzyczna – „Silent Night”, któr¹ wykona³a Kinga Kita ze
Szko³y Podstawowej w Weso³ej.

Wystêpy dzieci i m³odzie¿y  oceniane by³y przez jury, w którym znaleŸli siê
m.in. Wójt Gminy Nozdrzec – Antoni Gromala, Dyrektor GOK-u w Nozdrzcu
– Eugeniusz Kwolek oraz nauczyciele muzyki. Wykonawcy byli tak¿e nagradzani
brawami przez publicznoœæ, z³o¿on¹ z uczniów ZS w Warze, nauczycieli, rodziców
oraz opiekunów uczestników.

Jury przegl¹du uzna³o  ka¿dy wystêp za niepowtarzalny  oraz oceni³o  poziom
wykonania utworów jako bardzo wysoki. Wszyscy wykonawcy otrzymali
pami¹tkowe dyplomy oraz s³odycze. Najlepsi otrzymali nagrody.

W kategorii szkó³  podstawowych  wygra³a Aleksandra Gierula ze SP
w Nozdrzcu, a II i III miejsca zajê³y Aleksandra D¹browska z SP w Weso³ej i El¿bieta
Czeleñ SP w Nozdrzcu. W kategorii szkó³ gimnazjalnych zwyciê¿y³y uczennice
Gimnazjum w Warze: I miejsce wyœpiewa³a sobie Maria Potoczna, dwa kolejne zaœ
Aleksandra Kipisz i Urszula Chy³ek.

Wa¿niejsze od nagród by³y jednak: mo¿liwoœæ  prezentacji kolêd i pastora³ek,
kultywowanie tradycji œwi¹tecznych oraz okazja do wymiany doœwiadczeñ
muzycznych wœród dzieci i m³odzie¿y szkolnej. Mamy nadziejê, ¿e za rok spotkamy
siê ponownie.

Monika Jedynak

HEJ  KOLÊDA,  KOLÊDA

Aleksandra Gierula ze SP w Nozdrzcu

PPPPPanie wyraanie wyraanie wyraanie wyraanie wyrazzzzzajajajajajaaaaa
zadowoleniezadowoleniezadowoleniezadowoleniezadowolenie
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INFORMACJE  Z  POWIATU

Magdalena Pilawska: Pilota¿owy Program LEADER + trwa w Polsce
ju¿ od roku. Co przez ten czas uda³o siê wypracowaæ w powiecie
brzozowskim?

Ireneusz Kubiœ: Program LEADER+
podobnie jak w ca³ej Polsce, tak
i w powiecie brzozowskim ma pewne
za³o¿enia. Nie ma tu specyficznej
mo¿liwoœci dokonywania jakichœ
manewrów. Wed³ug tej okreœlonej
specyfikacji, staj¹c do projektu, który
przeznaczony jest dla gmin miejsko-
wiejskich i wiejskich na zasadzie
uczestnictwa i partnerstwa, gdzie
ktoœ musi byæ liderem – Altum wziê³o
na siebie ciê¿ar bycia instytucj¹
wdra¿aj¹c¹. W ramach I Schematu
nale¿a³o zrealizowaæ dwa cele:

stworzyæ Zintegrowan¹ Strategiê Rozwoju Obszarów Wiejskich,
która jest miêdzygminna – skoncentrowana na turystyce
i produkcie regionalnym, oraz drugi cel – przygotowanie Lokalnej
Grupy Dzia³ania, która ma byæ specyficzn¹ instytucj¹ zarz¹dzaj¹c¹
i - na podstawie strategii - pozyskuj¹c¹ fundusze na realizacjê
dzia³añ. To w³aœnie do LGD mog¹ byæ pisane wnioski.
Oba te cele zosta³y zrealizowane. Zintegrowana Strategia Rozwoju
Obszarów Wiejskich ju¿ wkrótce pojawi siê na stronach
internetowych gmin, powiatu oraz Altum. W chwili obecnej
kszta³tuje siê sk³ad LGD.
M.P.: Jakie by³o zainteresowanie programem w powiecie
brzozowskim?
I.K.: Od pocz¹tku zainteresowanie by³o ca³kiem spore. Wiêkszoœæ
gmin wyst¹pi³a z inicjatyw¹ wejœcia do projektu. To gminy bêd¹c
partnerami by³y odpowiedzialne za dbanie o swoje interesy w tym
projekcie. Istot¹ tego projektu po przejœciu Schematu I jest
oczywiœcie wejœcie w Schemat II.
M.P.: Proszê przypomnieæ rolê Towarzystwa Altum jako lidera
w Schemacie I?
I.K.: W Schemacie I pojawili siê eksperci z Altum, którzy
przygotowali ludzi zarówno do udzia³u w LGD, jak i do
opracowania ZSROW. Jak ju¿ wspomnia³em cele te zosta³y
zrealizowane.
M.P.: Czy podobne programy by³y realizowane w innych krajach
europejskich. Je¿eli tak to jakie przynios³y efekty?
I.K.: LEADER+ jest programem w ramach funduszu rolnego, który
jest realizowany we wszystkich krajach unijnych. Do g³ównych
efektów, jakie przynosz¹ te programy nale¿y zintegrowanie
œrodowiska i przygotowanie strategii rozwojowych. Powsta³e tam
Lokalne Grupy Dzia³ania prê¿nie dzia³aj¹ i s¹ instytucjami
wdra¿aj¹cymi. D¹¿ymy do tego, by powsta³e w Polsce LGD równie¿
takimi instytucjami siê stawa³y.
M.P.: Jakie wskazówki chcia³by Pan, jako realizator Schematu I
przekazaæ przysz³ym realizatorom Schematu II?
I.K.: Wskazówki s¹ bardzo proste. Dzia³ania mo¿e podj¹æ tylko

silna struktura. Lokalna Grupa Dzia³ania musi wiêc byæ
siln¹ struktur¹ z silnym zarz¹dem. Wytyczne do swoich
dzia³añ ju¿ ma. Pojawiaj¹ siê one w strategii. W tym
momencie nale¿y d¹¿yæ do badania mo¿liwoœci
sfinansowania dzia³añ wynikaj¹cych z tej strategii,
z drugiej strony po dokonaniu takiej diagnozy
– przygotowaæ zespo³y do realizacji tych dzia³añ. Ponadto
na pewno warto wykorzystaæ wspó³pracê z takimi
organizacjami jak chocia¿by Altum.

LEADER + w powiecie brzozowskim
Po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej Inicjatywa Wspólnotowa LEADER+ pojawi³a siê w naszym kraju jako jedno

z dzia³añ Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego i rozwój obszarów
wiejskich”. Okres jego realizacji to lata 2004-2006, lecz umowy zawarte z beneficjentami bêd¹ mog³y byæ realizowane do 2008 roku
i w tym¿e roku nale¿y zakoñczyæ ich rozliczanie. Celem programu jest stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich, budowanie partnerstw publiczno-prawnych (Lokalnych Grup Dzia³ania) oraz podejmowanie przez nie dzia³añ
na rzecz rozwoju i promocji regionu.

Równie¿ w powiecie brzozowskim rozpoczêto realizacjê Pilota¿owego Programu LEADER+ i podjête zosta³y dzia³ania
zmierzaj¹ce do osi¹gniêcia konkretnych celów. Jak aktualnie wygl¹da realizacja programu w naszym powiecie zapyta³am Ireneusza
Kubisia – Prezesa Towarzystwa Altum, czyli instytucji wdra¿aj¹cej w Schemacie I LEADERA+ oraz cz³onków Komitetu
Za³o¿ycielskiego Lokalnej Grupy Dzia³ania, która ma byæ liderem w Schemacie II.

Magdalena Pilawska: Proszê
wyjaœniæ, co kryje siê pod
pojêciem Lokalna Grupa
Dzia³ania?
Marek Æwi¹ka³a: By móc
uruchomiæ w latach 2007-
2013 œrodki finansowe
przeznaczone na obszary
wiejskie zaistnia³a potrzeba
stworzenia instrumentów
i warunków, by mo¿na by³o
byæ partnerem lokalnym do
kontraktowania i realizacji
konkretnych celów. Lokalna

Grupa Dzia³ania (LGD) sk³adaj¹ca siê z osób fizycznych
i prawnych jest wiêc partnerem dla programu LEADER+.
T³umacz¹c na mniej skomplikowany jêzyk bêdzie form¹
organizacyjn¹ przypominaj¹c¹ w swym dzia³aniu wczeœniej
funkcjonuj¹ce spo³eczne komitety budowy: telefonizacji,
wodoci¹gów, gazyfikacji, elektryfikacji.

Chcia³bym podziêkowaæ wszystkim, którzy bior¹
udzia³ w tworzeniu LGD, za wykonan¹ pracê oraz prosiæ,
by wytrwali do fina³u, jakim bêdzie realizacja pierwszego
projektu.

*****

Magdalena Pilawska: Jest
Pani cz³onkiem Komitetu
Za³o¿ycielskiego Lokalnej
Grupy Dzia³ania. Proszê
powiedzieæ jak Pani sobie
wyobra¿a pracê i dzia³alnoœæ
tej Grupy?
Gra¿yna G³adysz.: LGD
posiadaj¹c osobowoœæ prawn¹
oraz Zintegrowan¹ Strategiê
Rozwoju Obszarów Wiejskich,
bêdzie mog³a realizowaæ
zadania strategiczne m.in.
poprzez ubieganie siê o dofina-

nsowanie w ramach Schematu II Programu LEADER+. Bêd¹
to dzia³ania uwzglêdniaj¹ce m.in. rozwój turystyki, ochronê
œrodowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego,

*****

Ireneusz Kubiœ

Marek Æwi¹ka³a

Gra¿yna G³adysz
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Od 17 lat w Brzozowie dzia³a³a sekcja kro-
œnieñskiego Klubu Karate Kyokushin Kara-
te. W minionym okresie jak ocenia prowa-
dz¹cy j¹ sensei (trener) Wojciech Œwistak:
„przez klub przesz³o oko³o 700 osób, wiêk-
szoœæ z nich trenowa³a œrednio oko³o 10 lat,
po ukoñczeniu nauki w szko³ach œrednich
lub podejmowaniu pracy zawodowej, po wy-
jazdach na studia, po za³o¿eniu rodzin wie-

lu przesta³o uprawiaæ sport. Znaczna grupa zasila³a póŸniej kluby
w innych miastach lub bêd¹c na studiach - kluby miêdzyuczelniane”.
A szkoda, ¿e tak niewielu dotrwa³o do dziœ, bo zawodnicy Ci posiadali
ju¿ znaczne umiejêtnoœci, znaczn¹ wiedzê. Warto zaznaczyæ, ¿e osoby
te nigdy nie wchodzi³y w konflikt z prawem,  stosowa³y wiêc arkana tej
sztuki walki, zgodnie ze z³o¿on¹ przysiêg¹ „...Nie bêdziemy stosowaæ
i rozpowszechniaæ sztuki karate poza dojo” (sal¹) – poza treninga-
mi, poza zawodami”.

Wszystkich, którzy przestali ju¿ trenowaæ, a chcieliby wróciæ
oraz tych, co zechc¹ uprawiaæ t¹ sztukê walki informujemy, ¿e 22 grud-
nia 2005 r. odby³o siê zebranie za³o¿ycielskie Brzozowskiego Klubu
Kyokushin Karate (BKKK). Klub powsta³ z wy³¹czenia siê brzozow-
skiej sekcji z klubu kroœnieñskiego. Do powsta³ego BKKK przesz³o

oko³o 50 zawodników razem
z mistrzem Polski z 2001 r., jed-
noczeœnie drugim wicemistrzem
Polski z 2005 r., Mariuszem Bo-
dziochem, posiadaj¹cym I dan
(stopieñ mistrzowski). Wybra-
no zarz¹d, który na razie sk³ada
siê z trzech osób: Prezes – Woj-
ciech Œwistak, dotychczasowy
trener (sensei), posiadaj¹cy II
dan, sekretarzem jest Jan Wo-
lak a skarbnikiem Piotr Krzy-
¿anowski (5 kyu). Komisji Re-
wizyjnej przewodzi Dominik
Wydro (4 kyu). Klub zosta³ za-
rejestrowany w Starostwie
Brzozowskim oraz zg³oszony
do Polskiego Zwi¹zku Karate
Kyokushin. W sk³ad jego wcho-
dzi poza wy¿ej wymienionym

„pierwszym danem”: 3 zawodników posiadaj¹cych 3 kyu,
3 - 4 kyu, 3 - 5 kyu, 1 - 6kyu, 1- 7 kyu, 7 -  8 kyu, 3 - 9 kyu oraz 20 - 10 kyu.
Klub sk³ada siê z dwu sekcji: zawodników zaawansowanych – licz¹cej
12 zawodników i 36 osobowej sekcji pocz¹tkuj¹cej. Treningi odbywaj¹

siê w gimnazjum brzozowskim we wtorki i czwartki,
w godz. 16.30-18.00 – sekcja pocz¹tkuj¹ca i 18.00-19.30
sekcja zaawansowana. W tym czasie mog¹ zg³aszaæ siê
wszyscy chêtni do uprawiania tej sztuki walki. Op³ata
miesiêczna za treningi wynosi 50 z³ od osoby. W gronie
zawodników mamy wielu, którzy stawali ju¿ na podium
zawodów na szczeblu Podkarpacia, Polski Po³udniowo-
Wschodniej oraz mistrzostw Polski.

A ¿e nie s¹ to czcze s³owa, uprzejmie informujemy,
¿e na otwartych zawodach klubu kroœnieñskiego, w dniu
20 stycznia br. w kata grupy pocz¹tkuj¹cej I miejsce zajê-
³a Magda Koœciñska (10 kyu), II miejsce Sylwia Cha³u-
biñska (10 kyu), rocznik 95-96  – III miejsce zaj¹³ Jakub
Lasek (10,3 kyu), rocznik 94-93 – III miejsce Bart³omiej
Jarema (8 kyu), rocznik 92-91 – III miejsce Mirek Wo-
lak (7 kyu); w kata seniorów – II miejsce Wojciech Ro-
goziñski (5 kyu);  kumite lekki kontakt juniorek - III miej-
sce Iwona Koœciñska (6 kyu), kumite lekki kontakt se-
niorów - I miejsce Maciej Lasek (4 kyu).  Zwyciêzcom
gratulujemy.

Klub rozpoczyna swoj¹ samodzieln¹ dzia³alnoœæ
programow¹ i organizacyjn¹, zapewne jeszcze du¿o cza-
su up³ynie zanim zostanie wyposa¿ony w niezbêdny
sprzêt treningowy, dresy dla startuj¹cych w zawodach,
zanim pozyska œrodki na udzia³ w zawodach. Mamy  na-
dziejê, ¿e w Brzozowskiem znajd¹ siê sponsorzy dla tej
nowej dyscypliny sportu, ¿e znajdzie ona swoje miejsce
pomiêdzy pi³k¹ no¿n¹, tenisem sto³owym i szachami,
wszak sukcesy, a i promocja miasta oraz œrodowiska za
tym przemawia. Chcielibyœmy pokazaæ siê na zawodach
Podkarpacia, Makroregionu Polski Po³udniowo-
Wschodniej a mo¿e i Mistrzostwach Polski, bo s¹ real-
ne szanse na medale – mówi Wojciech Œwistak.

Wszystkim chêtnym ale dotychczas niezdecydo-
wanym, warto powiedzieæ dlaczego nale¿a³oby uprawiaæ
karate. Ten sport ma pozytywny wp³yw na:
 - rozwój fizyczny realizowany przez ca³y okres treningo-
wy. Æwiczenia stosowane na treningu nie powoduj¹ prze-
rostu miêœni, jak np. kulturystyka, podnoszenie ciê¿a-
rów, ale harmonijnie rozwijaj¹ ca³oœæ muskulatury cz³o-
wieka. 
- rozwój psychiczny nastêpuje równolegle z rozwojem
fizycznym. Realizuje siê to przez odpowiednie æwicze-
nia, które powoduj¹ u æwicz¹cych wzrost poczucia w³a-
snych mo¿liwoœci, odwagi, zdolnoœci pokonywania w³a-
snych s³aboœci oraz odpornoœci na ból i co siê czêsto
zdarza na zmêczenie.
- rozwój duchowy nastêpuje w wyniku stosowania od-
powiedniego rytua³u oraz odpowiedniej dyscypliny.
Istotn¹ rolê odgrywa tu sztuka koncentracji i prawid³o-
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SPORT

Magdalena Pilawska

popularyzacjê produktów regionalnych. W ramach programu LEADER+
na realizacjê tych celów w Sechemacie II bêdzie mo¿na pozyskaæ 750 tys. z³.
M.P.:  Kto mo¿e nale¿eæ do LGD? Jakie trzeba spe³niæ warunki i gdzie siê
zg³osiæ, by zostaæ jej cz³onkiem?
G.G.: LGD budowana jest za pomoc¹ grup partnerskich, które sk³adaj¹
siê z otwartej i dobrowolnej grupy liderów z ró¿nych sektorów ¿ycia
publicznego m.in. instytucje pañstwowe, szko³y, samorz¹dy, organizacje
pozarz¹dowe, przedsiêbiorcy. Po zarejestrowaniu LGD przynale¿eæ
do niej i wspó³pracowaæ mog¹ wszyscy mieszkañcy powiatu
brzozowskiego. W imieniu Komitetu Za³o¿ycielskiego LGD zapraszam
wszystkich chêtnych mieszkañców, instytucje pañstwowe i organizacje

pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na terenie naszego powiatu
do w³¹czenia siê w tworzenie LGD. Naszym opiekunem
i doradc¹ jest Towarzystwo ALTUM - tam te¿ mo¿na
sk³adaæ deklaracje cz³onkowskie.
M.P.:  Jaki wp³yw na ¿ycie mieszkañców powiatu bêdzie
mia³a dzia³alnoœæ LGD?
G.G.: Statutowym celem Grupy jest dzia³anie na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich. LGD bêdzie dbaæ o rozwój
naszego powiatu, promowaæ go, wykorzystywaæ
lokalne zasoby, tworzyæ lepsze warunki ¿ycia dla
wszystkich mieszkañców.

Zwyciêzcy Mistrzostw Kroœnieñskiego
Klubu Kyokushin Karate (fot.1)

BrBrBrBrBrzozozozozozozozozozowwwwwssssski Klub Karate Kki Klub Karate Kki Klub Karate Kki Klub Karate Kki Klub Karate Kyyyyyokushinokushinokushinokushinokushin
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Eliza Wolak

wego oddychania. Elementy te odpowiednio rozwijane
na treningach, przydatne s¹ do walki sportowej, a tak¿e
na co dzieñ, u³atwiaj¹c uprawiaj¹cym karate ¿ycie, czy-
ni¹c ich bardziej sprawnymi psychicznie i umys³owo.

Walka sportowa - drugi istotny cel karate realizo-

wany przez trening jaki mo¿emy spotkaæ w wiêkszoœci sal. W ludzkiej
naturze le¿y chêæ sprawdzenia siê i wzajemnej rywalizacji. Dlatego po-
wsta³o tyle sportów, które wziê³y swój pocz¹tek z ró¿nych rodzajów
walki. Takie sporty jak boks, zapasy, judo, kendo, itp. wziê³y w³aœnie
swój pocz¹tek z walki. Zosta³y w pewnym stopniu zmodyfikowane
i przystosowane do walki sportowej i tak np. bokserzy stosuj¹ ochra-
niacze na rêce, z zapasów i judo wyeliminowane zosta³y elementy nie-
bezpieczne dla zdrowia i ¿ycia ludzkiego, a w karate zosta³a wprowa-
dzona pe³na kontrola ciosów (tzn. ciosy musz¹ byæ zadawane z maksy-
maln¹ si³¹ i szybkoœci¹ przy zachowaniu prawid³owej techniki, na wê-
z³y nerwowe przeciwnika i powstrzymywane od nich na odleg³oœæ od
kilku milimetrów do kilku centymetrów, w zale¿noœci od partii cia³a, na
któr¹ wyprowadzany jest cios. Jest to bardzo trudna sztuka, ale jej
opanowanie jest konieczne do prowadzenia walki sportowej. I wreszcie
- samoobrona by³a kiedyœ g³ównym powodem zajmowania siê karate.
Na pocz¹tku naszego wieku nast¹pi³ dynamiczny rozwój karate,
a g³ówn¹ przyczyn¹ by³a du¿a skutecznoœæ technik karate w samo-
obronie. Stosowanie technik karate dopuszczalne jest w obronie ko-
niecznej. Takie podejœcie do samoobrony powoduje, ¿e wiêkszoœæ zna-
komitych karateków przez ca³e ¿ycie nie ma potrzeby stosowania swo-
ich umiejêtnoœci w praktyce. Jedna z zasad sztuk walki mówi, ¿e: walka
nie rozpoczêta jest walk¹ wygran¹. 

Ludowy Zespó³ Sportowy w Izdebkach powsta³ 22 lipca 1949 roku,
ale sekcja pi³ki no¿nej zosta³a za³o¿ona dopiero w 1968 roku, po
wybudowaniu boiska pi³karskiego w Izdebkach. Po wystêpach dru¿yny
w Lidze Wiejskiej w 1979 roku dru¿yna zosta³a zg³oszona do rozgrywek
klasy „C” prowadzonych przez OZPN w Kroœnie. W 1990 roku dru¿yna
seniorów osi¹gnê³a, jak do tej pory najwiêkszy sukces awansuj¹c
z klasy „B” do klasy „A”, gdzie z powodzeniem wystêpuje do chwili
obecnej. Awans ten dru¿yna uzyska³a za prezesury Franciszka Oleszko,
który od 1989 do 2003 roku pe³ni³ funkcjê prezesa klubu. W 1994 roku po
raz pierwszy do rozgrywek zg³oszone zosta³y dru¿yny trampkarzy
i juniorów. Odnosi³y one równie¿ sukcesy po awansie do klasy okr¹gowej,
jednak w 2004 r. spad³y do klasy „A”. Po wybudowaniu boiska sportowego
w Nozdrzcu w roku 2003 do rozgrywek zg³oszona zosta³a druga dru¿yna
trampkarzy wystêpuj¹ca  w klasie terenowej pod nazw¹ „LKS Izdebki
II-Nozdrzec”. W rok póŸniej ze wzglêdu na du¿e zapotrzebowanie i zapa³
do gry m³odych adeptów pi³ki no¿nej zosta³a za³o¿ona najm³odsza dru¿yna
orlików.

Obecnie Ludowy Klub Sportowy w Izdebkach zrzesza ok. 120
zawodników w piêciu dru¿ynach zarejestrowanych w Okrêgowym Zwi¹zku
Pi³ki No¿nej w Kroœnie, który prowadzi ich rozgrywki. S¹ to:

- dru¿yna seniorów (klasa „A”) – Trener Roman Wojtarowicz,
- dru¿yna juniorów (klasa „A”) – Trener Rafa³ Dobosz,
- dru¿yna trampkarzy (klasa „A”) – Trener Rafa³ Dobosz,
- II dru¿yna trampkarzy (LKS Izdebki II-Nozdrzec – klasa terenowa)
- Trener Robert Flejszar,
- dru¿yna orlików – Trener Marek Szerszeñ.

W zwi¹zku z tym nale¿y on do jednego z najwiêkszych klubów
wiejskich, nie tylko naszego powiatu, ale tak¿e województwa. Oprócz
tego w poprzednim roku przy Gimnazjum w Izdebkach po nazw¹ klubu
dzia³a³a dru¿yna dziewcz¹t, która trenowa³a w okresie wiosenno – letnim
(Trener R. Wojtarowicz) rozgrywaj¹c pokazowe mecze i bior¹c udzia³
w kilku turniejach na szczeblu powiatu i województwa.

Wizytówk¹ sportow¹ klubu jest dru¿yna seniorów, która od kilku
dobrych lat plasuje siê w œcis³ej czo³ówce ligowej tabeli, nieskutecznie
jednak walcz¹c o upragniony awans.

LKS Izdebki skupia przede wszystkim m³odzie¿ i doros³ych
z miejscowoœci i najbli¿szych okolic. Klub oprócz imprez sportowych
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W górnym rzêdzie (od lewej): Witold Mazur - Sekretarz Zarz¹du
Klubu, Gra¿yna G³adysz -Przewodnicz¹ca Komisji Oœwiaty, Kul-
tury i Sportu Rady Powiatu Brzozowskiego, W³adys³aw Œnie¿ek -
Prezes OSM Jasienica Ros., Wojciech Barnik, Roman G³adysz,
Andrzej Guzik, Robert Guzik, Pawe³ Bednarz, Bogdan Szerszeñ,
Dariusz Pocz¹tek, Damian G³adysz, Marek Szerszeñ - Prezes
LKS. W dolnym rzêdzie (od lewej): Wojciech Gwizda³a, Pawe³
Potoczny, Robert Potoczny, Marcin Szuba, Grzegorz Nieznañ-
ski, Sylwester Szpiech, Krzysztof G³adysz, Pawe³ Baran.

Dru¿yna SENIORÓW

i prowadzenia rozgrywek pi³karskich wspó³organizuje
równie¿ imprezy turystyczne (w roku ubieg³ym m.in. wyjazd
na S³owacjê), kuturalne (Do¿ynki Powiatowe 2005) oraz inne
masowe.

Klub od roku 2004 dysponuje w³asn¹ szatni¹, która
oprócz tego, ¿e s³u¿y zawodnikom podczas rozgrywek
pi³karskich, to wyposa¿ona w œwietlico-kawiarniê jest
miejscem spotkañ lokalnej m³odzie¿y.

Dzia³alnoœæ klubu opiera siê g³ównie na dotacji
Urzêdu Gminy w Nozdzcu oraz hojnoœci lokalnych
darczyñców, którzy dziêki pomocy finansowej
i materialnej pomagali i pomagaj¹ w³adzom stowarzyszenia.

Zas³u¿eni dzia³acze klubu to m.in.: Kazimierz Baran,
Stanis³aw Wojdanowski, Franciszek Oleszko, Jan Owsiany,
Zygmunt Szpiech, Marian Wojdanowski, Stanis³aw Bobola,
Aleksander Baran, Henryk Organ, Andrzej Baran, Ireneusz
Baran.

(fot.2)
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Podczas ferii zimowych w Turzym Polu zorganizowano tradycyjnie
turniej tenisa sto³owego o puchar so³tysa tej wsi. By³a to czwarta edycja
tych zawodów. Turniej odby³ siê 2 lutego br. w sali miejscowego Domu
Stra¿aka. Wziê³o w nim udzia³ 55 zawodniczek i zawodników,
rywalizuj¹cych w czterech kategoriach wiekowych.

Wœród najm³odszych (kl. I-IV) zwyciê¿yli: Szymon Wojtowicz przed
Wiktorem Wojtowiczem i Hubertem Sieñczakiem (ch³opcy) oraz Brygida
Tymczak przed Korneli¹ Sieñczak i Monik¹ Mazur (dziewczêta). W kategorii
uczniów starszych (kl. V-VI) czo³owe lokaty zajêli: 1. Sebastian Florczak,
2. Kamil Wojtoñ, 3.  Dawid Puszkar - wœród ch³opców oraz odpowiednio
wœród dziewcz¹t: 1. Angelika Ruchlewicz, 2. Iwona Florczak, 3. Anna
Fiedeñ. W kategorii gimnazjów wœród ch³opców najlepszy okaza³ siê
Konrad Federczak przed Albertem W³adyk¹ i £ukaszem Pelcem.
Rywalizacjê gimnazjalistek wygra³a Barbara Wojtowicz, a za ni¹ uplasowa³y
siê Aleksandra Pigoñ i Anna Niezgodzka. W kategorii „zawodowców”,
tj. seniorów triumfowa³ Szymon Go³da – na co dzieñ graj¹cy trener klubu
LKS Turze Pole. Drugie miejsce zaj¹³ zawodnik tego samego klubu Bartosz
Tymczak, a trzecia lokata przypad³a zwyciêzcy wœród gimnazjalistów
- Konradowi Federczakowi.

Od strony sêdziowskiej turniej poprowadzi³a nauczycielka szko³y
podstawowej w Turzym Polu Donata Rozum, a zmagania obserwowa³a
dyrektor tej placówki - Bo¿ena Anyszewska. Niestety, choroba wy³¹czy³a

IV Turniej Tenisa Sto³owego o Puchar So³tysa Turzego Pola

w tym roku obecnoœæ podczas zawodów Marka
Grz¹dziela – nauczyciela wychowania fizycznego
i wychowawcy wielu m³odych pingpongistów. Impreza,
której pomys³odawc¹ i organizatorem by³ so³tys
Turzego Pola Robert Federczak, odby³a siê dziêki
wsparciu sponsorów – fundatorów nagród: Burmistrza
Brzozowa, firm „Drogbud” z Domaradza, „Wolbud 95”
z Brzozowa oraz sklepu „Zgoda” w Turzym Polu.

Opr. Marek Szerszeñ

(dk)

SPORT

W górnym rzêdzie (od lewej): Robert Flejszar - Trener, £ukasz
D¿u³a, Rafa³ Toczek, Pawe³ Dañko, Dawid Kêdzierski, Rafa³ So-
cha, Grzegorz Gierula, Piotr Antoñ. W dolnym rzêdzie (od lewej):
Mateusz Gromala, Przemys³aw Toczek, Maciej Jagusztyn, Daniel
Ogrodnik, Maciej Baran, Marcin Baran.

Dru¿yna TRAMPKARZY

W górnym rzêdzie (od lewej):Tomasz Adamski, Pawe³ Szpiech, Pawe³ Bara-
niewicz, Rafa³ Dobosz - Trener, Adam Guzik, Micha³ Pecka, Dominik Olesz-
ko, Bart³omiej Friedek, Krzysztof Mistecki. W dolnym rzêdzie (od lewej):
Wojciech Friedek, Maciej Pocz¹tek, Micha³ B¹k, Krystian B¹k, Andrzej Dziu-
ban, Przemys³aw G³adysz, Damian Fil, Arkadiusz Helon, Micha³ Bieñko.

W górnym rzêdzie (od lewej): Robert Trybiec, Rafa³ Ogrodnik, Krzysztof Lu-
becki, Pawe³ G³adysz I, Tomasz Œwider, £ukasz Jamro¿y. W drugim rzêdzie
(od lewej): Maciej Siwiecki, Mateusz Skrabala, Marek Ksi¹¿ek, Damian Lu-
becki, Micha³ Szpiech, Adrian Mikoœ.  W trzecim rzêdzie (od lewej): Pawe³
G³adysz II, Krystian Skrabala, £ukasz Szpiech, Micha³ Potoczny.

Dru¿yna ORLIKÓW

W górnym rzêdzie (od lewej): Damian Fil, Wojciech Krzysztyñski,
Pawe³ Potoczny, Adam Guzik, Karol G³adysz, Dawid Jamro¿y, Pawe³
Pocz¹tek, Damian Rzepka, Dariusz Pocz¹tek. W dolnym rzêdzie
(od lewej): Rafa³ Dobosz - Trener, Piotr Helon, £ukasz Wydrzyñski,
Przemys³aw G³adysz, Grzegorz Nieznañski, Maciej Pocz¹tek, Jacek
Baræ,Marek Sza³ajko.

Dru¿yna JUNIORÓW

Dru¿yna TRAMPKARZY
LKS Izdebki II Nozdrzec

Uczestnicy turnieju
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Poziomo:
3) Cz³owiek myœl¹cy tylko o sobie, kochaj¹cy siebie; egoista
7) Waga opakowania towaru,
8) Joachim (1768-1861), historyk, cz³onek Rz¹du Narodowego,
10) Grz¹dka kwiatowa, zwykle pod³u¿na,
11) Tylna czêœæ szyi granicz¹ca z grzbietem,
12) Nieprzerwany ci¹g nastêpuj¹cych po sobie chwil, nieprze-
rwane trwanie.

Pionowo:
1) Rodzaj du¿ej, sp³aszczonej poduszki z tkaniny, gumy itp.,
2) Tkanka w³osowa - wg³êbienie naskórka, w którym mieœci siê
nasada w³osa,
4) Np. Malczewski, Manet, Matejko, Modigliani, Picasso, Ra-
fael, Niewiadomski,
5) Magma wyp³ywaj¹ca z wulkanu,
6) Regulator chodu zegarka w postaci kó³ka wahad³owego,
9) Tytu³ filmu w re¿. Stevena Spielberga.

BARAN (21 III – 20 IV)
Miesi¹c raczej spokojny. Mo¿esz zaplanowaæ sobie na przysz³oœæ
wszystko, co zechcesz. Jeœli bêdziesz konsekwentny, szybki

i zdecydowany, masz szansê na spe³nienie oczekiwañ. Czas dzia³a na
Twoj¹ niekorzyœæ. Jesteœ przewiduj¹cy i nic Ciê nie zaskoczy. Staraj siê
kontrolowaæ swoje wydatki.

BYK (21 IV – 21 V)
Mo¿esz pozwoliæ sobie na odpoczynek. Znalaz³eœ si³y i energiê,
by siê wyrobiæ ze wszystkimi pracami, ale teraz mo¿esz siê

poczuæ zmêczony i zniechêcony. Popraw sobie samopoczucie. W pracy
bez zmian. W mi³oœci lekki zastój. Ktoœ zechce Ciê obdarowaæ. Otwórz
siê i przyjmij dary.

BLI•NIÊTA (22 V – 21 VI)
Nie daj siê wci¹gn¹æ w dziwne rozgrywki. Nie bój siê pracy.
Nic teraz nie osi¹gniesz bez wysi³ku. Twój organizm potrzebuje

odpoczynku. Pozwól sobie na relaks lub krótki wyjazd. Trudne sprawy
urzêdowe wyjaœni¹ siê i bêdziesz wiedzia³, jak dzia³aæ. Koniecznie odnów
kontakty z przyjació³mi.

RAK (22 VI – 23 VII)
Finanse wyjd¹ na pierwszy plan i zmusz¹ Ciê do dzia³ania.
Mo¿liwoœci s¹, ale musisz aktywnie dzia³aæ, by w krótkim

czasie zobaczyæ efekty. Zaufaj sobie. Nie stroñ od imprez i spotkañ
towarzyskich. WprowadŸ wiêcej radoœci w swoje ¿ycie, a bêdzie Ci l¿ej.
Los wymaga od Ciebie wiêkszej wiary w siebie i w to, co robisz.

LEW (24 VII – 23 VIII)
W pracy nie bierz wielu zadañ naraz. Pozwól sobie pomóc.

W ten sposób unikniesz wrogów. Wiele mo¿liwoœci w finansach, musisz
tylko skorzystaæ z okazji. W domu i rodzinie sprawy siê wyjaœni¹
i zaczniesz budowaæ od nowa. W mi³oœci postaraj siê byæ uczciwy.
O wszystkim otwarcie porozmawiaj. Skoñcz¹ siê wtedy Twoje problemy.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
Masz doœæ ciê¿kiej pracy. Chcesz lekko sobie po¿yæ. Uwa¿asz,
¿e coœ Ci siê od ¿ycia nale¿y. Szukasz rozrywek i przyjemnoœci,

ale nie przesadzaj. W pracy zechcesz nadrobiæ stracony czas. Koncentruj
siê na konkretnych sprawach, bo rozproszysz swoj¹ energiê i Twoje
dzia³ania oka¿¹ siê ma³o skuteczne.

WAGA (24 IX – 23 X)
Szukasz nowych Ÿróde³ zarobkowania. Nie trzymaj siê
kurczowo tych samych wzorców. Pozwól sobie na odrobinê

szaleñstwa i spontanicznoœæ, a to, co uwa¿asz za niemo¿liwe, stanie
siê mo¿liwe. W rodzinie spokój. W mi³oœci nowy pomys³, jakaœ
pozytywna odmiana lub nag³e odkrycie.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Nie doceniasz siebie, ale jesteœ szanowana przez otocznie.
Ludzie licz¹ siê z Tob¹. Negocjuj ceny, podpisuj kontrakty,

chwytaj ka¿d¹ okazjê. Masz szansê wejœæ w uk³ady, które w przysz³oœci
przynios¹ korzyœæ finansow¹. Mo¿esz unormowaæ swoje sprawy
osobiste. Masz teraz du¿¹ si³ê przebicia.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
Zdecyduj siê na nowe kontakty zagraniczne. Masz okazjê do

zarobienia zadowalaj¹cych Ciê pieniêdzy. Musisz byæ cierpliwy
i nastawiæ siê na dzia³ania roz³o¿one w d³u¿szym czasie. Skoncentruj
siê na sta³ym zwi¹zku. Stwórz wiêŸ porozumienia. Powinieneœ wiêcej
dawaæ, a nie nastawiaæ siê na branie.

KOZIORO¯EC (23 XII – 20 I)
Jesteœ mediatorem, który dok³adnie wie, czego potrzebuj¹ inni.
Upierasz siê przy swoim, ale masz racjê. Chcia³byœ wszystkich
uszczêœliwiæ i jest Ci smutno, kiedy siê to nie udaje. Wróæ do

pomys³ów, które ju¿ wczeœniej siê pojawi³y, ale od³o¿y³eœ je na póŸniej.
Teraz jest sprzyjaj¹cy czas, aby je zrealizowaæ.

WODNIK (21 I – 19 II)
Nie trzymaj siê sztywno swojej filozofii. Postêpuj bardziej
elastycznie. Dostosuj siê do sytuacji. Dziêki temu uregulujesz

najwa¿niejsze sprawy. Nie jest to czas do odpoczynku, ale do aktywnoœci
i pracy. Los wymaga od Ciebie wiêkszego poczucia humoru. W domu
spokój i poczucie bezpieczeñstwa.

RYBY (20 II – 20 III)
Jest to dobry czas dla Ciebie. Humor i dobre samopoczucie

powinno Ci dopisywaæ. Realizuj swoje zamierzenia, ale nie wybieraj
siê w d³u¿sz¹ podró¿. Nie zmuszaj siê do nauki i ciê¿kiej pracy.
W sprawach zawodowych ktoœ wa¿ny zadba o Twój interes. Los wymaga
od Ciebie wiêkszej radoœci i spontanicznoœci w okazywaniu uczuæ.
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