
ISSN
 1642-8420

Nr 48                                           Styczeń 2007                           numer bezpłatny

W numerze:

BRZOZÓW

Nozdrzec

Dydnia

Domaradz

Jasienica
Rosielna

Haczów

>> Mikołaj w Caritasie - str.16

>> Wigilia w ŚDS w Izdebkach - str.18

>> Jasełka w SOSW - str.14



Quintet Instrumentów Dętych  
Blaszanych (Szkoła Muzyczna - Sanok)

15FINAŁ
w Brzozowie

fot. Karol Pilch

fot. Karol Pilch

fot. Karol Pilch

fot. Karol Pilch

fot. Karol Pilch

fot. Karol Pilch

fot. Karol Pilch

fot. Damian Wojtowicz

fot. Damian Wojtowicz

Zespół Whoops

Zespół Małowiele

Estrada Dziecięca

Licytacja przedmiotów

Orkiestra Dęta Fire Band i soliści

Step Factor

Faza Stefana

Jazz POM Band



�e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

POWIAT BRZOZOWSKI

(dk)

Pod przewodnictwem Henryka Kozika odbywały się obrady II sesji 
Rady Powiatu Brzozowskiego w dniu 4 grudnia 2006 roku. W sesji uczest-
niczył również Wicewojewoda Podkarpacki Dariusz Iwaneczko. 

Z uwagi na wyniki niedawnych wyborów zmienił się osobowy skład 
Rady. I tak mandat Antoniego 
Gromali, który objął stanowi-
sko Wójta Gminy Nozdrzec, 
przypadł Grażynie Gładysz. Po 
złożeniu ślubowania została ona 
członkiem Rady, która następnie 
stwierdziła wygaśnięcie dwóch 
kolejnych mandatów. Pierwszy 
z nich złożył Józef Rzepka, któ-
ry został wybrany na stanowisko 
Burmistrza Brzozowa, a drugi – 
Stanisław Pałys. Następnie radni 
zajęli się ustaleniem wynagro-
dzenia Starosty Brzozowskiego. 
Postanowili, że jego wysokość 
nie zmieni się w porównaniu  
z końcem poprzedniej kadencji  
i będzie wynosić 5.479,67 zł 
netto. Jednocześnie radni upo-

ważnili Przewodniczącego Rady 
Powiatu do dokonywania czynno-

ści w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Starosty Brzozowskiego. 
Dwie kolejne uchwały dotyczyły finansów powiatu. Dokonano bie-

żących zmian w tegorocznym budżecie powiatu oraz zmieniono uchwałę 
w sprawie określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowe-
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Z udziałem wicewojewody go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na ich realizację w br. 
W ostatniej uchwale radni przyjęli zmiany  

w Statucie Powiatu Brzozowskiego. Na ich podstawie 
Komisja Rewizyjna Rady będzie liczyła 3 osoby.

W ramach wolnych wniosków Starosta Brzo-
zowski Zygmunt Błaż podziękował Wicewojewodzie 
D. Iwaneczce (któremu podlega ochrona zdrowia  
w województwie) za wsparcie udzielane brzozow-
skiemu szpitalowi, a zwłaszcza rozwojowi oddzia-
łu onkologii i zakładu radioterapii. Wicewojewoda 
powiedział, że stara się właściwie i sprawiedliwie 
zarządzać sprawami ochrony zdrowia i dbać o jej 
równomierny rozwój w województwie podkarpa-
ckim. Podkreślił też, że jako wojewoda, ale i histo-
ryk dziejów najnowszych, cieszy się, że w naszym 
powiecie czynną i czołową rolę spełniają osoby, któ-
rych zasługą jest fakt, że możemy dziś żyć w wolnym  
i demokratycznym państwie. Wicewojewoda imien-
nie wyróżnił tu Przewodniczącego Henryka Kozika 
oraz Starostę Zygmunta Błaża. Stwierdził też, że 
znajdują oni wsparcie w oddanym i sprawnym współ-
pracowniku, jakim jest Wicestarosta Janusz Draguła. 
Dlatego miłym akcentem na zakończenie sesji było 
odznaczenie przez Wicewojewodę D. Iwaneczkę 
Srebrnym Krzyżem Zasługi Wicestarosty J. Draguły. 
To wysokie odznaczenie państwowe przyznał Prezy-
dent RP za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykony-
wanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej 
– sprawowania funkcji publicznej. 
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Wicewojewoda D. Iwaneczko odznacza 
 Wicestarostę J. Dragułę

Sprawy związane z organizacją funkcjonowania Rady 
Powiatu zdominowały obrady III sesji w dniu 19 grudnia 
2006 r. Ukształtował się ostatecznie osobowy kształt Rady. 
Po złożeniu ślubowania mandaty objęło dwóch radnych. 
Roman Szarek (Brzozowskie Porozumienie Samorządowe) 
zajął miejsce po Józefie Rzepce, który został Burmistrzem 
Brzozowa. Natomiast Mieczysławowi Barciowi (Porozu-
mienie Gmin Brzozowskich) przypadł mandat po Stanisła-
wie Pałysie - Wicewójcie Gminy Dydnia. Radni zadecydo-
wali też o wprowadzeniu zryczałtowanej diety miesięcznej. 
Jak stwierdziła Skarbnik Powiatu Barbara Wilusz, wyso-
kość ryczałtu odpowiada średniej miesięcznej diet otrzy-
mywanych przez radnych w latach 2005-06. Jej zdaniem 
nowe, zryczałtowane diety kształtują się znacznie poniżej 
średniej dla województwa i są niższe od diet w sąsiednich 
powiatach, np. miesięczna dieta przewodniczącego rady 
wynosi w powiecie brzozowskim 1,4 tys. zł przy 1,7-2 tys. 
w ościennych powiatach. Wiceprzewodniczący rady będą 
otrzymywali miesięcznie 700 zł, podobnie jak nieurzędują-
cy członkowie zarządu powiatu i przewodniczący komisji 
rewizyjnej. 650 zł będzie wynosić dieta dla zastępcy prze-
wodniczącego komisji rewizyjnej, 600 zł otrzymają prze-
wodniczący pozostałych komisji rady oraz członek komisji 
rewizyjnej. Zastępcy przewodniczących pozostałych ko-
misji dostaną 550 zł diety, a szeregowi radni, nie pełniący 

funkcji w radzie – po 500 zł miesięcznie. Za każdą nieobecność 
na sesji lub posiedzeniu komisji zostanie potrącone 20% diety.  
- Stawki są bardzo rozsądne. Nie są wysokie, dwa razy niższe niż 
w gminie Brzozów – skomentował tę propozycję radny Zdzisław 
Wojdanowski, który podał jednak w wątpliwość propozycję bez-
względnego obniżenia diet, również w przypadku nieobecności 
„usprawiedliwionej” np. z powodu choroby. Radni nie podzielili 
jego zdania i przyjęli tę uchwałę jednogłośnie. 

Następnie Rada zajęła się sprawami związanymi z utwo-
rzeniem komisji stałych. Podobnie jak w minionej kadencji radni 
postanowili, że będą działały cztery komisje stałe (w tym komisja 
rewizyjna) oraz określili zakres ich pracy. W ślad za tym ukonstytu-
owały się trzy stałe Komisje Rady Powiatu. Ich skład wygląda na-
stępująco. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego: 
Mieczysław Pająk (przewodniczący), Zdzisław Szmyd (zastępca 
przewodniczącego), Marek Owsiany, Barbara Karasińska-Wcisło, 
Henryk Dąbrowiecki, Jerzy Gołąbek, Roman Szarek, Adam Jaj-
ko, Mieczysław Barć, Jacek Adamski, Urszula Brzuszek. Komisja 
Oświaty, Kultury i Sportu: Grażyna Gładysz (przewodnicząca), 
Henryk Dąbrowiecki (zastępca przewodniczącej), Jacek Adam-
ski, Stefan Szarek, Janusz Pańko, Zdzisław Wojdanowski, Jerzy 
Kuczma. Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Przeciwdziała-

Radni utworzyli komisje
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nia Bezrobociu: Urszula Brzuszek (przewodnicząca), Jerzy 
Kuczma (zastępca przewodniczącej), Janusz Pańko, Henryk 
Kozik, Barbara Karasińska-Wcisło. Trzyosobowy skład Komi-
sji Rewizyjnej zostanie ustalony po uprawomocnieniu zmian  
w statucie. Rada delegowała również dwóch radnych do ko-
misji bezpieczeństwa i porządku: Henryka Kozika oraz Marka 
Owsianego.

Radni ponadto podjęli jeszcze trzy uchwały. Przyjęli 
do prowadzenia przez powiat zadań z zakresu administracji 
rządowej, związanych z przeprowadzeniem poboru w 2007 r. 
Przyjęli też program współpracy powiatu brzozowskiego z or-
ganizacjami pozarządowymi w przyszłym roku oraz dokonali 
bieżących zmian w tegorocznym budżecie powiatu.

W ramach interpelacji i zapytań głos zabrał Starosta 
Brzozowski Zygmunt Błaż, który poinformował, że powiat 

brzozowski jako jeden z pięciu w naszym województwie uzyskał 
certyfikat „Powiat otwarty na fundusze strukturalne”. Stanowi to 
efekt dużej aktywności i skuteczności władz powiatu brzozow-
skiego w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Dokument ten ma być 
pomocny przy ubieganiu się o dofinansowanie następnych przed-
sięwzięć z programów UE. Z kolei radni: Henryk Dąbrowiecki  
i Jacek Adamski zapytali o wspólne inwestycje powiatu i gminy 
Dydnia w powiatowej infrastrukturze drogowej oraz o działania 
w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Wyczerpują-
co tematykę tę naświetlił Wicestarosta Janusz Draguła. Ponadto 
na wniosek radnego Jerzego Kuczmy Rada ustaliła, że sesje i po-
siedzenia komisji będą odbywały się  w środy i piątki. 

Po zakończeniu obrad radni i zaproszeni goście złożyli so-
bie życzenia świąteczne i połamali się opłatkiem.

(dk)

Dwie uchwały o charakterze po-
rządkującym znalazły się w porządku 
obrad IV sesji Rady Powiatu w Brzozo-
wie. Radni pod przewodnictwem Henry-
ka Kozika zebrali się w dniu 29 grudnia 
ub.r. Przed podjęciem uchwał radni przy-
jęli porządek obrad oraz protokół z III se-
sji. Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz złożyła 
sprawozdanie z realizacji uchwał i wnio-
sków z poprzedniej sesji Rady, zaś Sta-
rosta Brzozowski Zygmunt Błaż przed-
stawił informacje z posiedzeń Zarządu 
Powiatu w dniach 19 i 29 grudnia ub.r. 

Jako pierwszą przyjęto uchwałę 
w sprawie zmian w budżecie powiatu 

na 2006 r. Uchwała ta – jak stwierdziła 
Skarbnik Powiatu Barbara Wilusz – nie 
zmieniła wartości budżetu, a wprowa-
dziła jedynie przesunięcia pomiędzy 
rozdziałami i podrozdziałami na wnio-
sek podlegających powiatowi jednostek. 
Było to spowodowanie zamknięciem ich 
roku finansowego i ostatnimi zakupami  
w 2006 r. 

Przedstawiając projekt drugiej 
uchwały, dotyczącej zmiany uchwały 
w sprawie określenia zadań i wielkości 
środków finansowych Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych przeznaczonych na ich realizację  

Dwie uchwały na koniec roku w 2006 r., Sekretarz E. Tabisz zauważyła, 
że dokonuje ona ostatecznego uporządko-
wania środków otrzymanych z PFRON. 
Radni przesunęli więc środki z zadań do-
tyczących dofinansowania turnusów re-
habilitacyjnych osób niepełnosprawnych 
i ich opiekunów oraz z zadań dotyczących 
likwidacji barier architektonicznych na 
zadania związane z dofinansowaniem do 
zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i przed-
miotów ortopedycznych. 

Radni nie składali żadnych interpe-
lacji i zapytań. Nie zgłoszono też wolnych 
wniosków. Rada Powiatu i zaproszeni go-
ście pożegnali zeszły rok okolicznościo-
wym toastem i posiłkiem.
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Powiat brzozowski zna-
lazł się na 10 miejscu wśród 
380 powiatów w Polsce pod 
względem procentowego udzia-
łu środków zagranicznych 
(unijnych) w kosztach realizacji 
inwestycji w 2005 roku. 

Ranking dotyczący wy-
korzystania środków zagra-
nicznych przez województwa, 
powiaty, gminy i miasta został 
opracowany przez naukowców 
z Uniwersytetu Warszawskie-
go z inicjatywy Tygodnika Sa-
morządowego „Wspólnota”. 
Porównanie wyników rankingu 
w ostatnich latach pokazuje, że 
czołówki zestawień szybko się 
zmieniają. Jak zauważają autorzy rankingu – jest to zjawisko bardzo pozytywne, 
które świadczy, że lista gmin i powiatów korzystających ze środków unijnych jest 
długa i ciągle wzrasta. 

10 pozycja, na której uplasował się 
powiat brzozowski to ogromny sukces i zna-
czący krok naprzód, zważywszy na fakt, że w 

poprzednim rankingu za 2004 r. nasz po-
wiat zajmował dopiero 94 miejsce. Oprócz 
powiatu brzozowskiego w pierwszej dzie-
siątce znalazł się tylko jeszcze jeden powiat  
z województwa podkarpackiego, a miano-
wicie powiat rzeszowski.  

Dużym wyróżnieniem dla powiatu 
brzozowskiego było również uzyskanie 
certyfikatu „Powiat otwarty na fundusze 
strukturalne”. Certyfikat był przyznawany  
w konkursie zorganizowanym przez Zwią-
zek Powiatów Polskich w ramach progra-
mu „Powiaty i gminy otwarte na fundusze 
strukturalne” realizowanego na podstawie 
umowy z Ministerstwem Rozwoju Regio-
nalnego. 

Celem konkursu było promowanie 
samorządów terytorialnych oraz związków 

i stowarzyszeń jednostek samorządu teryto-
rialnego, które skutecznie aplikują o fundusze 
strukturalne Unii Europejskiej, mają dobrze 

Powiat brzozowski w dziesiątce najlepszych

Pozyskiwanie środków z UE

Od lewej: K. Tympalski - Zarząd Dróg Powiatowych, T. Iwanowski 
- Starostwo Powiatowe, Z. Błaż - Starosta, Z. Nycz - Starostwo Po-
wiatowe, J. Draguła - Wicestarosta, P. Tasz - Starostwo Powiatowe
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przygotowaną kadrę zarządzającą projektami, infrastrukturę 
niezbędną do profesjonalnego pozyskiwania informacji, przy-
gotowywania wniosków, realizacji i rozliczania projektów oraz 
współpracują z różnymi podmiotami w celu pozyskiwania fun-
duszy strukturalnych. 

Powiat brzozowski spełnił wszystkie te wymogi. Bar-
dzo wysoko oceniono profesjonalizm kadry pracowniczej, za-
rządzającej projektami. Najlepszym tego dowodem jest uzy-
skanie przez Naczelnika Wydziału Rozwoju Regionalnego  
i Promocji Powiatu Piotra Tasza tytułu 
„Ekspert w dziedzinie funduszy struktu-
ralnych”. - To duże wyróżnienie, jestem 
przekonany, że w pełni na to zasłużyli-
śmy – komentuje Starosta Brzozowski 
Zygmunt Błaż. - W ostatnich latach 
byliśmy w czołówce jeśli chodzi o pozy-
skiwanie funduszy unijnych na realizo-
wane w powiecie inwestycje. Aktywność  
w ich poszukiwanie, nasze zaangażo-
wanie oraz dobrze sporządzane wnioski 
sprawiły, że dofinansowanie trzykrotnie 
przewyższyło nasz wkład własny, któ-
ry wyniósł około 3,3 mln zł. Dodam, że 
jeśli chodzi o ilość złożonych wniosków 
do Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), to znaleźliśmy się 
na trzecim miejscu w województwie po powiatach rzeszowskim 
i strzyżowskim. Natomiast gdy chodzi o liczbę wniosków pozy-
tywnie rozpatrzonych, powiat brzozowski znalazł się na miejscu 
drugim.

Powiat priorytetowo traktował edukację publiczną. Dzię-
ki środkom ZPORR i z innych źródeł zakończono przebudowę 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie. 
Inwestycje w tej placówce kosztowały łącznie blisko 1,3 mln zł. 
W znaczący sposób rozbudowano bazę dydaktyczną i technicz-
ną Zespołu Szkół Budowlanych, przeprowadzono gruntowne 
remonty w I Liceum Ogólnokształcącym 
oraz Zespole Szkół Ekonomicznych. 
Łącznie inwestycje w dziedzinie eduka-
cji publicznej pochłonęły ponad 3 mln zł, 
z czego udział własny powiatu wyniósł 
1,5 mln zł. A to oznacza, że co druga 
złotówka pochodziła ze źródeł zewnętrz-
nych. W innych dziedzinach proporcje 
te wyglądają jeszcze korzystniej, jak np.  
w przypadku inwestycji w szpitalu, 
gdzie środki pozyskane z zewnątrz sta-
nowią ponad 50% kosztów ogólnych. 
Proporcje te jeszcze korzystniej prezen-
tują się w przypadku modernizacji dróg 
powiatowych. - W latach 2003–2006 
wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na ok. 60 km dróg 
powiatowych. Możemy tu mówić o  kwocie 10,6 mln zł. Pozy-
skane z zewnątrz środki pochodziły głównie ze źródeł unijnych, 
najwięcej ze ZPORR, ale także z programów SAPARD i PHARE, 
jak również z rezerwy budżetowej państwa, środków ministerial-
nych, środków na likwidację skutków klęsk żywiołowych oraz 
kontraktu wojewódzkiego. W niektórych projektach partycypo-
wały też samorządy gminne – mówi Wicestarosta Brzozowski 
Janusz Draguła. 

Oceniając znaczenie i wielkość wykonanych moderniza-
cji w pierwszej kolejności wymienia te współfinansowane ze 
środków ZPORR, a mianowicie drogi: Iskrzynia – Trześniów, 
Haczów – Besko, Jabłonica Polska – Zmiennica – Jasionów oraz 
Barycz – Nozdrzec. Dzięki tym inwestycjom diametralnie po-

prawiły się warunki transportu w zachodniej i północnej części 
powiatu. Droga z Jabłonicy do Jasionowa została odbudowana 
w całości. A jeśli weźmiemy pod uwagę zakończoną niedawno 
modernizację drogi Brzozów – Zmiennica, to śmiało można po-
wiedzieć, że powiat brzozowski posiada bez porównania lepsze 
niż jeszcze kilka lat temu połączenia z Krosnem, Rymanowem 
oraz drogą krajową nr 9 prowadzącą do przejścia granicznego  
w Barwinku. Podobnie na północy powiatu – tam skróciło się 
połączenie w kierunku Rzeszowa, Dynowa i Przemyśla. Po-

ważnymi inwestycjami były też 
modernizacje nawierzchni na dro-
gach Brzozów – Wara i Domaradz 
– Przysietnica. 

Owocne okazały się za-
biegi o pozyskanie środków na 
zabezpieczenie dwóch osuwisk  
w ciągu drogi powiatowej Brzo-
zów-Zmiennica oraz likwidacja 
osuwiska w ciągu drogi powiato-
wej Dydnia-Krzywe-Końskie i sta-
bilizacja osuwiska wraz z naprawą 
drogi Niewistka przez wieś.

Pierwsze z tych zadań zre-
alizowano w ramach Projektu 
„Osłona przeciwosuwiskowa”. 

Zostało ono podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap, obejmu-
jący 80% kosztów zadania, polegający na gruntownym zabez-
pieczeniu osuwiska już się zakończył. Drugi etap, w trakcie 
którego zostanie odtworzona nawierzchnia odcinka drogi Brzo-
zów-Zmiennica, będzie realizowany na wiosnę br. Trzeba pod-
kreślić, że wykonanie tego zadania wiąże się z bardzo dużymi 
kosztami. Realizacja obu etapów zamyka się kwotą 681 339 zł.  
80 % całej sumy to środki pozyskane z zewnątrz (Europejski 
Bank Inwestycyjny i budżet państwa), natomiast pozostałe 20% 
stanowi wkład własny powiatu. 

Jak podkreśla Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła 
likwidacja tych dwóch osuwisk 
i naprawa nawierzchni odcin-
ka drogi Brzozów-Zmiennica to 
ostatni etap w modernizacji ok. 
trzynastokilometrowego odcinka 
drogi łączącej Brzozów z Jabłoni-
cą Polską i z drogą krajową Nr 9 
Radom-Barwinek. 

Zakończono również li-
kwidację osuwiska w ciągu drogi 
powiatowej Dydnia-Krzywe-Koń-
skie oraz stabilizację osuwiska 
wraz z naprawą drogi Niewistka  
p. wieś. Wartość pierwszego zada-
nia to 154 647 zł, a drugiego 228 

435 zł. W obu przypadkach 80% to dofinansowanie z Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego i budżetu państwa, a 20% wkład 
własny powiatu. 

W latach 2007-2008 planowane jest zabezpieczenie ko-
lejnych pięciu osuwisk na terenie powiatu brzozowskiego w 
ciągach następujących dróg powiatowych: Barycz-Izdebki, 
Brzozów-Wara, Izdebki-Obarzym, Blizne-Golcowa oraz Krze-
mienna-Witryłów-Jurowce. Na sfinansowanie tych zadań po-
wiat otrzymał promesę na łączną kwotę 1 693 680,00 zł z Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostała kwota 
(20%) pochodzić będzie z budżetu powiatu.

Obecnie powiat przygotowuje się do aplikowania o środki 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2007-2013.

Budynek SOSW po gruntownej modernizacji

Pozyskiwanie środków z UE

Magdalena Pilawska

Wyremontowana droga Zmiennica - Jasionów
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30 listopada, biblioteka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie. Na-
strojowy półmrok, blask świec, w tle delikatna muzyka i fragment z Norwida ... 
„Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie. Dwie tylko: poezja i dobroć i nic wię-
cej...”

W takich okolicznościach odbywało się rozstrzygnięcie szkolnego konkur-
su młodych poetów „Poezja bez granic”, ogłoszonego przez bibliotekę Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Brzozowie. W spotkaniu brali udział uczestnicy wraz  
z osobami towarzyszącymi. Zaproszenie do udziału zostało skierowane do wszyst-
kich uczniów, którzy piszą wiersze. Warunkiem uczestnictwa było złożenie dwóch 
oryginalnych, nigdzie wcześniej niepublikowanych utworów. Swoje wiersze zgło-
siło 18 uczniów. Utwory zaproponowane do konkursu były bardzo zróżnicowane 
zarówno pod względem tematycznym, objętościowym, a także formalnym. Były 
wiersze optymistyczne, wręcz humorystyczne, ale były też zainspirowane boles-
nymi wydarzeniami. Jedne bardzo filozoficzne, skłaniające do refleksji, głębokiej 
interpretacji, inne proste, jasne, szybko trafiające do odbiorcy. 

Jury w składzie: Joanna Rygiel, Justyna Paszkaniak, Piotr Boczar postanowi-
ło wyróżnić: Ewę Buczek (II TH) za wiersz „Kraksa”, Katarzynę Dżoń (III TH) za 
wiersz „Życie”, Elżbietę Kwartnik (I TG) za wiersz „Niekochana”, Monikę Rybę 
(III LO b) za wiersz „Gdybyś żył”, Elżbietę Ślęczkę (II LO a) za wiersz „Na dnie 
serca”. 

Nagrody w postaci płyt CD z muzyką  Czesława Niemena, Marka Grechuty, 
Grzegorza Turnaua zostały ufundowane przez Radę Rodziców. Każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowy dyplom i życzenia szeroko otwartych oczu, wrażliwych serc, 
zapału w tworzeniu, lekkiego pióra, wdzięcznych i mądrych odbiorców. 

W drugiej części spotkania gość honorowy, poeta z Wary, Józef Cupak czy-
tał swoje liryki, satyry, wiersze okolicznościowe. Opowiadał również o inspira-
cjach swojej twórczości. Wszyscy odbierali bardzo żywo i życzliwie prezentowane 

utwory. 
Dyrektor Jerzy Ole-

arczyk wręczając nagrody 
i podsumowując przedsię-
wzięcie podjęte przez bi-
bliotekę ZSE w Brzozowie 
stwierdził, że jest bardzo 
mile zaskoczony wielkim 
zainteresowaniem uczniów 
takim typem konkursu  
i poezją, w szkole typowo 
ekonomicznej. 

W czasach Interne-
tu, telefonii komórkowej, 
kultu pieniądza, kiedy mło-

dzi ludzie żyją, podążając za nowoczesnością, wydaje się, że poezja jest czymś 
niemodnym i przestarzałym. Ale to nieprawda. Poezja jest dla wielu osób sposo-
bem na wyrażanie swych uczuć i emocji,  na odreagowanie stresów związanych 
z codziennym życiem. Jest też doskonałym sposobem spędzania wolnego czasu, 
rozwijania zainteresowań i zamiłowań.  

Nasza szkoła rozwija uczniów w wielu kierunkach. Obok sukcesów przed-
miotowych na polu ekonomii czy języków obcych, są też inne, czego przykładem 
jest właśnie konkurs uczący wrażliwości, rozwijający osobowość. 

Warto przypomnieć, że biblioteka ZSE organizuje różne formy pracy skie-
rowane do szerokiego grona użytkowników. Rok szkolny 2002/2003 - Wielka 
Loteria Fantowa (pozyskano 1 260 zł), 2003/2004 - zbiórka książek dla dzieci  
z Ukrainy, 2004/2005 - zbiórka zabawek i ubrań dla dzieci z Kazachstanu, trzy-
etapowy konkurs poprawnej polszczyzny „Z polszczyzną na co dzień” (ponad 80 
uczestników), 2005/2006 - Wielka Loteria Fantowa (pozyskano 1 850 zł). Działa-
nia te wychowują, przyciągają czytelników, podnoszą jakość pracy szkoły.

Joanna Sperber-Rygiel

POEZJA W „EKONOMIKU”

Wręczenie dyplomów przez Dyrektora ZSE J. Olearczyka

Na dnie serca

Patrzyłam przez pryzmat
Uczuć zachwianych...
Z kolebką wspomnień
Mijałam tłumy oczu 
niekochanych.

Ktoś chwycił za rękę
I krzyczał w milczeniu!
To co bolało –
Kryło się w jego spojrzeniu...

Na moście utkanym
Z nici goryczy
Płakała kobieta –
Z nadzieją, że ktoś ją usłyszy...

Mówiła, że to już nie ma sensu,
Że nie warto już żyć...
Szepnęła, że pękło jej serce
I nie ma siły tego dłużej kryć...

Kolejna bohaterka kiepskiego filmu...
Ukrywa pod warstwą pudru blizny!
Uciekła – bo nie chciała słuchać
Swego pijanego mężczyzny...

I przerywa melodię życia
Fałszywie zagrana nuta...
Ktoś znów budzi się z nadzieją –
Że ten podły świat oszuka...
Elżbieta Ślęczka, kl. II LO a ZSE

Kraksa

Moje życie miało wypadek
Na ulicy Rozpaczy.
Zderzyło się z Nienawiścią i Kłamstwem...
Winna była Naiwność, 
Która przesłoniła życiu przednie szyby.
Nadzieja zmarła na miejscu,
Nienawiść i Kłamstwo mają się świetnie,
Stan życia jest bardzo ciężki –
Konieczna jest reanimacja...
Ale kto ją ma wykonać?
Już i tak jest za późno
Za późno...
Życie zapadło w śpiączkę
Wieczną...

Ewa Buczek kl. III TH ZSE
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Gdybyś żył...

Mojemu najdroższemu  
Bratu, choć pośmiertnie...

zatopiona w ciszy,
z lekką mgiełką wspomnień,
na duszy jeszcze tli się dotyk,
ciepło kochanego człowieka...

minęło już parę lat,
tak dawno nie czułam tego powiewu,
wiatru bliskości,
śmierć zabrała wszystko,

Niekochana

Zagubiona w morzu zdarzeń,
niepotrzebna, niekochana.
Idziesz z bagażem doświadczeń
wśród bólu, żalu i wielkiego cierpienia.
Łzy Cię pieką w twarz,
w sercu kryjesz smutek.
Idziesz z bolesnym ciężarem wspomnień,
wśród przykrości i nieporozumień.
Przytłoczona poczuciem winy,
nierozumiana, bezradna.
Idziesz marząc, by znalazł się ktoś,
kto będzie Cię kochał i za Tobą tęsknił.

Elżbieta Kwartnik, kl. I TG
Zespół Szkół Ekonomicznych

Ciebie Braciszku,
spokój, uśmiech,
życie...

a teraz tylko wspominać mogę,
popatrzeć na zdjęcie,
i wyobrazić sobie,
jak byłoby cudownie,
gdybyś żył...
gdybyś był...

Mój Braciszku...

Monika Ryba kl. III LO b ZSE

Życie

Już nie przechodzę obojętnie
wobec ludzi,
wobec domów,
wobec świata.
Doceniam jaka będzie
wielka strata
gdy zniknę,
przeminę.
Ty także się obudź!
Bo jedna chwila wystarczy, 
jedno okamgnienie,
byś przegapił i zrozumiał
jak ważne jest istnienie.

Katarzyna Dżoń kl. III TH
Zespół Szkół Ekonomicznych

Od kilkunastu już lat tradycją w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozo-
wie stało się organizowanie wigilii poetyckiej. Jest to doskonała okazja do tego, 
aby cała społeczność uczniowska wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi 
odczuła szczególną, świąteczną atmosferę. Tegoroczny program artystyczny zo-
stał przygotowany przez Samorząd Uczniowski pod kierunkiem Sabiny Karna-

siewicz, Elżbiety Leń, Ju-
styny Paszkaniak i Edyty 
Więch. 

Na samym począt-
ku wszyscy zgromadze-
ni obejrzeli współczesne 
scenki, których akcja roz-
grywała się 24 grudnia. 
Ich bohaterami byli zapra-
cowani biznesmeni, dwie 
lekkomyślne nasto-
latki, małżeństwo 
oraz sprzedawca 
gazet. Mimo, że do 

wieczerzy wigilijnej 
pozostało jedynie kilka godzin, wszyscy byli zajęci swoimi  codziennymi 
sprawami, nikt nie myślał o świętach, o wyciszeniu. Biznesmeni dokony-
wali kolejnych transakcji, nastolatki zastanawiały się nad kupnem modnej 
bluzki, a małżonkowie kłócili się podczas robionych w ostatniej chwili 
wielkich zakupów. Dopiero kiedy obserwujący to wszystko żebrak, zaczął 
czytać fragment ewangelii o narodzeniu Chrystusa, wszyscy oprzytomnieli 
i zawstydzeni zrozumieli jaki jest dziś dzień. Przedstawione epizody z życia 
miały przypomnieć nam – ludziom XXI wieku o istocie świąt, o tym, abyśmy  
w tym szczególnym czasie nie zachowywali się jak bohaterowie tychże sce-
nek, tylko odczuli istotę Bożego Narodzenia.

Druga część wigilii poetyckiej wprowadziła wszystkich w spokojny, świą-
teczny nastrój. Pojawiły się bowiem bożonarodzeniowe wiersze i oczywiście tra-
dycyjne polskie kolędy wykonywane przez uczennice naszej szkoły. Na koniec 

DO  BETLEJEM  NIE  JEST  
TAK  DALEKO…

Justyna Paszkaniak

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

świąteczne życzenia złożyli wszystkim Dy-
rektor Jerzy Olearczyk i Stanisław Pilszak 
– Naczelnik Wydziału Oświaty i Polityki Spo-
łecznej w Brzozowie.

Dyrektor J. Olearczyk przekazuje wszystkim świąteczne życzenia

Nie zabrakło również śpiewu tradycyjnych polskich kolęd

UWAGA !!!
Zagubiono legitymację szkolną na nazwisko:  Wawrzyński Kamil - kl. III a ZSB

Uczciwego znalazcę prosimy o kontakt pod adresem:
Redakcja „Brzozowskiej Gazety Powiatowej”, ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel./fax 43-431-65
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W okresie świąt Bożego Narodze-
nia częściej niż zwykle myślimy o tych 
wszystkich, którzy zostali pokrzywdzeni 
przez los. Chętniej też skłaniamy się ku 
konkretnemu działaniu, aby w jakikolwiek 
sposób wspomóc te osoby. W tych dniach 
z inicjatywą wyszli również uczniowie 
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzo-
zowie, kontynuując tym samym coroczną 
tradycję naszej szkoły. 

6 i 7 grudnia 2006 roku Samorząd 
Uczniowski za zgodą Dyrekcji zorganizo-
wał i przeprowadził kwestę na rzecz pod-
opiecznych Domu Pomocy Społecznej dla 
Dzieci Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
NMP NP w Brzozowie. Zbiórka ta od-
była się wśród uczniów i nauczycieli na-
szej szkoły, a także mieszkańców miasta, 

którzy zechcieli wesprzeć ten 
szczytny cel. Liczyła się każda 
nawet symboliczna kwota, naj-
ważniejsza była przecież chęć 
pomocy drugiemu człowieko-
wi.

Dzięki hojności wszyst-
kich ludzi uczniom udało się 
zebrać kwotę 2 260 zł.

20 grudnia 2006 r.  
w świątecznej atmosferze 
przedstawiciele Samorządu Uczniow-
skiego: Karolina Szuba, Przemysław 
Podulka, Elżbieta Ogrodnik wraz  
z opiekunami: Elżbietą Leń i Sabiną 
Karnasiewicz uroczyście przekazali 
zebrane pieniądze na ręce Siostry Dy-
rektor. Bożonarodzeniowy czas zaowo- Sabina Karnasiewicz

DAR  SERCA …

cował wspólnym śpiewaniem kolęd. Miłe 
przyjęcie i wyrazy wdzięczności w postaci 
piosenek i uśmiechów dzieci były dla nas 
wszystkich najwspanialszym podziękowa-
niem. Uczniowie pożegnali się z obietnicą 
zorganizowania przyszłorocznej kwesty.

Uczniowie ZSE z wizytą w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci

Od początku roku szkolnego 2006/2007 
w I Liceum Ogólnokształcącym trwa-
ją remonty. Do tej pory wymieniono okna  
w salach lekcyjnych, wyremontowano jedną  
z czterech łazienek. Prowadzona jest wymiana 
instalacji wodno-kanalizacyjnej w szatniach 
szkolnych i modernizacja instalacji elektrycz-
nej w całym budynku. 

Sala gimnastyczna też została poddana 
zabiegom renowacyjnym. Trwa wymiana par-
kietu. Jak zapewnia Dyrekcja – studniówki 2007 
odbędą się już w odnowionej sali gimnastycznej. 

Jak to zwykle bywa podczas remontów, praca  
w warunkach remontu bywa uciążliwa dla uczniów  
i nauczycieli. Warto jednak czasem znosić niedogod- Ryszard Pieniążek

ności przez jakiś czas, by później długo cieszyć się z pracy i nauki w „od-
młodzonej” szkole. 

W atmosferze „ prowizoryczno – budowlanej” odbyło się tegoroczne 
spotkanie wigilijne w I LO. Nie umniejszyło to jednak rangi uroczystości. 
Część artystyczną przygotowała tradycyjnie już siostra Katarzyna Mróz 

wraz z uczniami klasy 2b  
i 2c. Chór poprowadził  
Krzysztof Łobodzińki. Było 
coś niesamowitego w ko-
lędach i życzeniach, któ-
re echem rozchodziły się 
po szkolnych korytarzach.  
Nikomu (uczniom, nauczy-
cielom, zaproszonym goś-
ciom) nie przeszkadzało,  
że spotkanie odbyło się  
przy skromnych dekoracjach,  
w ciasnocie korytarza pierw-
szego piętra. W takich chwi-

lach liczą się przecież ludzie, 
nie  cała otoczka,  jak pięknie udekorowana sala, czy bogato przyozdobio-
ne choinki. Uroczystość opłatkowa 2006 przeszła do historii, ale długo bę-
dziemy ją pamiętać. Następną przeżyjemy już w pięknie odremontowanej  
sali gimnastycznej. 

Wymiana okien w I LO

Część artystyczna w wykonaniu uczniów kl. 2b i 2c

I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie znalazło się po raz pierw-
szy na liście rankingowej najlepszych szkół ponadgimnazjalnych 2007  
w Polsce ogłaszanej przez gazetę Rzeczpospolita, wyprzedzając więk-
szość szkół naszego regionu, m.in. wszystkie licea sanockie.

 Warto zauważyć, że dotąd na liście najlepszych umieszczały nas 
pisma: Perspektywy i Newsweek. 

Nie jest nowością stwierdzenie, że mamy w Brzozowie dobre szko- Katarzyna Kozak

ły. Niewątpliwie do nich należy ogólniak. Zapewnia bo-
wiem dobre przygotowanie na studia wyższe oraz przy-
jazną atmosferę do nauki. 

Okazuje się, że nie trzeba wyjeżdżać do więk-
szych miast, żeby zdobyć dobre średnie wykształcenie.

Sukces I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie

**********

Z życia I LO
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Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 19.01.2007 r.

4. Operator koparko-ładowarki
5. Mechanik maszyn drogowych

6. Spawacz
7. Szwaczka
8. Fryzjer

Wiesława Wojciechowska
doradca zawodowy w PUP w Brzozowie

1. Kierowca kat. D z dośw.
2. Sprzedawca
3. Kucharz

Klienci Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie coraz częściej uświa-
damiają sobie potrzebę aktywnego zachowania na rynku pracy i wykorzysty-
wania różnorodnych metod docierania do informacji o wolnych miejscach 
zatrudnienia. Coraz więcej uwagi poświęcają zdobywaniu umiejętności po-
trzebnych w kontaktach z pracodawcami. Kładą także nacisk na samodzielne 
uzupełnianie wiedzy. 

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Powiatowy Urząd Pracy  
w Brzozowie  przygotował dla swoich klientów bogaty zbiór materiałów 
wspomagających osoby bezrobotne w poszukiwaniu pracy. Zainteresowani 
mogą bezpłatnie korzystać z książek oraz szerokiej oferty programów multi-
medialnych dotyczących zawodów i rynku pracy. 

Poniżej przedstawiamy krótką prezentację niektórych książek i poradni-
ków poszukiwanych przez osoby bezrobotne.    

„Nie daj się zaskoczyć na rozmowie kwalifikacyjnej” Martin John 
Yate,  2006

Autor podaje przykłady ponad 200 podchwytliwych pytań, które padają 
podczas rozmów kwalifikacyjnych. Są celowo tak opracowane, aby Cię zasko-
czyć. Dzięki tej książce poznasz techniki umawiania się na rozmowy kwalifi-
kacyjne, zbierania informacji o firmach, pisania CV oraz metody prowadzenia 
samej rozmowy. Poznasz sposób myślenia pracodawcy. Dowiesz się, jak sku-
tecznie i elegancko zaprezentować siebie jako najlepszego pracownika. 

„Kalejdoskop zawodów” program multimedialny
To filmowa prezentacja ponad 100 zawodów o ustabilizowanej pozycji 

na rynku pracy, zawody najczęściej wybierane oraz nowe zawody z przyszłoś-
cią. Na dziesięciu płytach, poświęconych 10 branżom autorzy dają odpowiedź 
na następujące pytania: Na czym polega praca w danym zawodzie? Jakich pre-
dyspozycji wymaga zawód? Jakie są jego plusy i minusy? Jak i gdzie można 
zdobyć potrzebne kwalifikacje?  

Generator CV  - Program multimedialny wspomagający osoby bezrobotne 
w pisaniu życiorysów zawodowych w sposób zgodny z obecnymi standarda-
mi.  

Jak efektywnie poszukiwać pracy. Wykorzystanie metody firmy 
MONSTER Hardy Doug, Taylor Jeff

W tej książce znajdziesz wskazówki, które pomogą Ci w przekonaniu 
pracodawcy, że jesteś idealnym kandydatem na oferowane stanowisko. 
Z tego praktycznego poradnika dowiesz się: jak skrócić czas poszukiwania 

pracy, jak znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę, 
jak dotrzeć do ukrytego rynku pracy, jak napisać 
życiorys zawodowy, aby przekonująco zaprezen-
tować swoje atuty, jak zachowywać się podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej, jak negocjować wyna-
grodzenie i inne warunki zatrudnienia. 

Książka zawiera wiele ćwiczeń, które po-
mogą Ci w wybraniu odpowiedniego dla ciebie 
stanowiska pracy. Liczne formularze i przykłady 
będą pomocne w przygotowaniu profesjonalnego 
życiorysu zawodowego i innych dokumentów 
aplikacyjnych. 

Z zamieszczonych tu wskazówek sko-
rzystają nie tylko absolwenci wyższych uczelni  
i szkół średnich, ale również osoby z dużym do-
świadczeniem zawodowym, specjaliści z różnych 
grup zawodowych i menedżerowie. 

Książka została wydana pod patronatem 
firmy jobpilot Polska, polskiego oddziału firmy 
Monster Worldwide, światowego lidera na rynku 
e-rekrutacji.  

Przypominamy, że wszystkie zainteresowa-
ne osoby bezrobotne mogą skorzystać z książek  
i  informatorów w Sali Informacji Zawodowej lub 
u doradcy zawodowego (pokój nr 12) w Powiato-
wym Urzędzie Pracy w Brzozowie. 

Pomoc dla bezrobotnych
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POWIATOWA  STACJA  SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W BRZOZOWIE

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

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Od-
dział Terenowy w Rzeszowie po raz kolejny, po wygra-
niu konkursu na realizację w 2006 r. zadań w zakresie 
przeciwdziałania patologiom społecznym, wystąpiło 
z wnioskiem do brzozowskich władz gminnych o do-
tację na realizację działań związanych z profilaktyką 
uzależnień. Po otrzymaniu dotacji wspólnie z Powia-
tową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Brzozowie 
przystąpiło do realizacji działania pod hasłem „Słu-
chaj, ucz się, żyj - Razem przeciwko uzależnieniom”.

Celem tego przedsięwzięcia było promowanie 
zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów wśród 
dzieci i młodzieży na terenie gminy Brzozów.
Na całą akcję złożyły się;
- konferencja „Stop uzależnieniom - STOP HIV/ 
   AIDS” 
- Olimpiada Wiedzy „Życie bez nałogów i AIDS”
- konkurs rysunkowy „Zawsze Razem”
- impreza podsumowująca działania.

8 listopada br. w Powiatowej Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie od-
była się konferencja pt. „Stop uzależnieniom 
- STOP HIV/AIDS”, zorganizowana dla władz 
samorządowych, przedstawicieli Brzozow-
skiego Domu Kultury, Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej i pedagogów szkolnych. 

Wykład nt. uzależnień - AIDS wygłosił Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie Tadeusz 
Pióro. Konferencja zakończyła się wstępnymi ustale-
niami i dyskusją dotyczącą profilaktyki uzależnień. 

Kolejnym etapem akcji była olimpiada „Ży-
cie bez nałogów”, która poprzedzona została wy-
kładami przeprowadzonymi w 6 gimnazjach gminy 
Brzozów przez T. Pióro. W olimpiadzie uczestniczy-
li gimnazjaliści z Brzozowa, Starej Wsi, Humnisk, 
Górek, Przysietnicy, Grabownicy. Uczniowie pisali 

test, który składał się z 25 pytań. Komisja w składzie Dyrektor PSSE  
w Brzozowie - Tadeusz Pióro, Panie Krystyna Przyczynek i Barbara Adam-
ska - pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie 
oraz Małgorzata Szpiech – PSSE  
w Brzozowie oceniła test i wy-
łoniła zwycięzców. I miejsce 
zdobyła Katarzyna Iwanowska - 
Gimnazjum Brzozów, II miejsce 
Marlena Bąk - Gimnazjum Brzo-
zów, III miejsce Klaudia Woźniak 
- Gimnazjum Brzozów. Wszyst-
kim 18 uczestnikom wręczono 
nagrody książkowe i dyplomy.

1 grudnia 2006 r.  
w Brzozowskim Domu Kultu-
ry odbyło sie podsumowanie 
wszystkich działań podjętych w 

ramach akcji. Impreza roz-
poczęła się wykładem wy-
głoszonym przez Dyrektora 
PSSE w Brzozowie Tadeusza 
Pióro nt. uzależnień. Następ-
nie młodzież z Zespołu Szkół 
w  Grabownicy  i  Przysietni-
cy zaprezentowała insceniza-
cje o tematyce antytytoniowej  

i narkomanii. Po występie zostały ogłoszone wyniki konkursu rysunko-
wego pt. “Zawsze Razem’’ zorganizowanego w 10 Szkołach Podstawo-
wych gminy Brzozów.

Zwycięzcami zostali: Karolina Najdecka - Zmiennica, Aleksandra 
Kędra - Górki, Monika Lasek - Humniska Nr 1, Paweł Wolański - Brzo-
zów, Marlena Sobota - Przysietnica Nr 1, Rafał Pietryka - Przysietnica  
Nr 2, Kuba Pięta i Fabian Gruszka - Humniska Nr  2, Magdalena Fiejdasz 
- Stara Wieś, Dominika Mleczko - Grabownica i Dominika Rymarz - Tu-
rze Pole. 

Wszystkie dzieci zarówno zwycięzcy konkursu jak i wyróżnione  
w konkursie otrzymały nagrody i dyplomy. Nie zabrakło tez podziękowań 
i słodyczy dla uczniów przygotowujących inscenizacje. W holu kina moż-
na było zobaczyć wystawę prac nagrodzonych w konkursie rysunkowym 
ZAWSZE RAZEM. 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzozowie skła-
da podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania 
akcji, a przede wszystkim pedagogom i Dyrekcji i pracownikom Brzo-
zowskiego Domu Kultury.

„Słuchaj, ucz się, żyj - Razem 
przeciwko uzależnieniom”

*********

Uczestnicy konkursu „Życie bez nałogów”

Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Brzozowie

Wręczenie nagród i dyplomów

Młodzież przeciw uzależnieniom
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WSTĄP DO POLICJI !

Z pewnością niejeden młody człowiek będąc 
pod wrażeniem bohaterów seriali kryminalnych cho-
ciaż przez chwilę chciał wcielić się w rolę stróża pra-

wa. Dla tych, którzy poważnie myślą o pełnieniu 
niełatwej i odpowiedzialnej służy mam dobrą 
wiadomość.           

Z dniem 2 stycznia 2007 roku Podkarpacki Komendant Wojewódzki 
Policji w Rzeszowie ogłosił rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej dla kan-
dydatów do służby w Policji na terenie naszego województwa. W  bieżą-
cym roku planowane są  trzy terminy  przyjęcia do służby. Pierwszy termin 
2 kwietnia, drugi termin 23 lipca i trzeci 19 listopada.

Służbę w Policji może pełnić: 
Obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, niekarany i korzystający 
z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształce-
nie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach 
uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów 
jest się podporządkować. Ponadto mężczyźni muszą posiadać uregulowa-
ny stosunek do służby wojskowej.

W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby z wyższym wy-
kształceniem,  zwłaszcza administracyjnym, prawniczym, ekonomicznym, 
socjologicznym, psychologicznym i informatycznym. 

Więcej szczegółowych informacji na temat procedury kwalifika-
cyjnej i wymaganych dokumentów osoby zainteresowane mogą znaleźć 
na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie  
(www. podkarpacka.policja.gov.pl). 

Ze swej strony życzę wszystkim kandydatom powodzenia i owoc-
nego przejścia przez wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego.  
Z własnego doświadczenia wiem, że nie jest to łatwe, ponieważ wymaga 
wiele wysiłku i cierpliwości ale na pewno się opłaca, bowiem pomyślne 
jego  zakończenie gwarantuje wstąpienie w szeregi Policji. 

     

PRZEMYT  PAPIEROSÓW

14 grudnia 2006 roku funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej 
prowadzili wspólne działania kontrolne. Celem prowadzonych działań było 

wykrycie i ujęcie spraw-
ców nielegalnego sprowa-
dzania i przewożenia na 
terytorium Rzeczpospoli-
tej Polskiej wyrobów alko-
holowych i tytoniowych. 
Około godz. 4.30 w Do-
maradzu zauważono dwa 
pojazdy: samochód m-ki 
Ford Windstar i samochód 
Volkswagen Vento. Podję-
ta próba ich  zatrzymania 
nie powiodła się bowiem 
kierowca forda usiłował 
potrącić zatrzymujących 

go funkcjonariuszy. Natychmiast podjęto pościg za uciekającymi samo-
chodami.  Podczas pościgu jeden z uciekających volkswagenem spraw-
ców utrudniał pościg starając się zablokować radiowóz. Natomiast drugi 
kierujący fordem skręcił w leśną drogę. Na błotnistej drodze ford ugrzązł 
a kierowca podjął próbę ucieczki w pobliskie zarośla. Po chwili jednak 
został on zatrzymany i obezwładniony przez policjantów. Zatrzymanym 
okazał się 32-letni mieszkaniec Przemyśla. Z kolei kierowca Volkswagena 
porzucił samochód i uciekł. Zatrzymano go jednak następnego dnia. Drugi 
z zatrzymanych to także mieszkaniec Przemyśla. 

W fordzie znaleziono 17 220 paczek papierosów rożnych marek bez 
polskich znaków akcyzy. Szacunkowa wartość przemycanego towaru wy-
nosi 94 tys. złotych. Obecnie trwają czynności mające na celu wyjaśnie-
nie okoliczności sprawy. Za przewożenie papierosów bez znaków akcyzy 
dwóm mieszkańcom Przemyśla grozi kara grzywny lub pozbawienia wol-
ności do lat 2.

Policjanci zatrzymali przemytników

mł. asp. Joanna Kędra 
Oficer Prasowy

Ludzkim głosem

W noc wigilijną o późnej porze,
Zwierzęta ponoć mówią w oborze.
Nagle przejęte Dzieciątka losem
Mówią życzliwie i ludzkim głosem.

A w domu czasem słyszy się zdanie -
„już się upiłeś stary baranie”,
a mąż nie dłużny i wpada w słowo -
„zamknij się wreszcie, ty stara krowo”.

Jeśli smakołyk córeczce zginie
wrzeszczy  - „już zżarły mi wszystko, świnie!”.
A czasem słychać też głos doniosły -
„wy do nauki bierzcie się, osły!”.

Więc apeluję ! baby i chłopy
Trochę umiaru! Nie róbmy szopy!
I niechaj każdy raczej pamięta,
Że to w oborze żyją zwierzęta!.
 
Józef Cupak, Wara, 24.12.2006
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KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

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

tel. (0-13) 43-411-41, fax (0-13) 43-44-000
e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl

ZAPRASZAMY   NA   NASZĄ  STRONĘ !!!

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

W okresie od 01.01. r do 31.12.2006 r. Odnotowano 567 zdarzeń  
w tym: – 90 pożarów; w działaniach związanych z gaszeniem pożarów 
brało udział 198 zastępów straży pożarnej w składzie 932 ratowników 
PSP i OSP oraz – 468 miejscowych zagrożeń; w działaniach związanych 
z likwidacją miejscowych zagrożeń brało udział 535 zastępów w składzie 
1621 ratowników. 
Alarmów fałszywych – 9.
Charakterystyczne zdarzenia z ostatniego okresu:

17.12.2006 r. miał miejsce pożar budynku mieszkalnego  
w miejscowości Niewistka. O godz. 22.46 Powiatowe Sta-
nowisko Kierowania w Brzozowie otrzymało informa-
cję o pożarze. Dyżurny na miejsce zadysponował 1 zastęp 
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej 
PSP w Brzozowie. W chwili przybycia straży pożarnej, 

właściciel częściowo ugasił pożar składowanego drewna opałowego  
w kotłowni. Jako pierwsza na miejsce pożaru przybyła jednostka JRG 
Brzozów. Podano jeden prąd wody w natarciu na palące się drewno, na-
stępnie wyniesiono drewno na zwenątrz budynku.W wyniku wysokiej 
temperatury została uszkodzona instalacja elektryczna oraz osprzęt pieca 
CO. Zostało też zadysponowane pogotowie energetyczne. Miejsce zdarze-
nia  przekazano właścicielowi budynku.

21.11.2006 r. miał miejsce wypadek w miejscowo-
ści  Jasionów. O godz. 11.47 Powiatowe Stanowi-
sko Kierowania w Brzozowie otrzymało informację  
o zdarzeniu. Dyżurny na miejsce zdarzenia zadyspo-

nował 3 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej 
PSP w Brzozowie. W chwili przybycia straży pożarnej zastana sytuacja to: 
samochód ciężarowy stoi na kołach na jezdni,  przyczepa  przewrócona na 
burtę znajduje się w rowie. W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych. 
Droga wojewódzka w Jasionowie jest całkowicie nieprzejezdna. Możliwy 
jest przejazd tylko pojazdów osobowych pobliską drogą gruntową. Działa-
nia polegały na zabezpieczeniu terenu zdarzenia. Po rozpoznaniu sytuacji 

zdecydowano się na stabilizację pojazdu przy pomo-
cy poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych.  
Z uwagi na brak specjalistycznego, ciężkiego sprzętu 
i niemożliwości usunięcia skutków zdarzenia zady-
sponowano zastęp SCrt Mega City z JRG Rzeszów. 
Do czasu przybycia zastępu prowadzono rozładu-
nek drewna na podstawiony ciągnik z przyczepą. Po 
przybyciu zastępu SCRt przystąpiono do postawienia 
przyczepy na koła. Z jezdni usunięto pozostałości po 
kolizji. Akcja trwała przeszło 4 godziny.

25.11.2006 r. miał miejsce wypadek 
drogowy w miejscowości Przysiet-
nica. O godz. 19.19 do Powiatowe-
go Stanowiska Kierowania w Brzo-

zowie zgłoszono informację o zdarzeniu. Dyżurny na 
miejsce zdarzenia zadysponował 1 zastęp  z Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP  
w Brzozowie. Zastana sytuacja to zderzenie czołowe 
dwóch samochodów osobowych. Pojazdy znajdują 
się: jeden na jezdni, a drugi w przydrożnym rowie. 
W samochodzie Opel Vectra znajduje się uwię-
ziony kierowca, mężczyzna, który jest przytomny.  
W chwili wypadku w obydwu pojazdach przebywało 
osiem osób. Ogółem w zdarzeniu poszkodowane zo-
stały trzy osoby. Droga jest całkowicie zablokowana. 
Działania polegały na zabezpieczeniu terenu działań.  
W pierwszym etapie skoncentrowano je na uwięzio-
nym mężczyźnie. Jednocześnie odłączono prąd w sa-
mochodach, oraz dopływ gazu w jednym z nich. Przy 
pomocy sprzętu hydraulicznego (nożyco-rozpieraki) 
otworzono zakleszczone drzwi pojazdu. Następnie 
wspólnie ze służbą medyczną wyciągnięto poszkodo-

6 grudnia 2006 r. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie otrzymała nowy sprzęt do 
ratownictwa wodnego. W skład zestawu wchodzą:  
1. Łódź patrolowo-ratownicza aluminiowa dla 6 osób.
2. Silnik zaburtowy MERCURY 40M, typ JET.
3. Przyczepa do przewozu łodzi oraz wyposażenie łodzi.

12 grudnia strażacy tutejszej jednostki sprawdzili nowy sprzęt  
w ćwiczeniach na akwenie wodnym w Bliznem. Sprzęt pomyślnie prze-
szedł próbę. Zestaw ten uzupełni posiadane wyposażenie do celów ratow-
nictwa wodnego tutejszej jednostki.

Zakup został sfinansowany ze środków Podkarpackiego Komendan-
ta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie.

NOWY  SPRZĘT  RATOWNICTWA  WODNEGO  W  BRZOZOWIE

asp. sztab. Bogdan Biedka

DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZOZOWIE  
W OKRESIE OD 15. 11. DO 31. 12. 2006 r.

Nowy sprzęt do ratownictwa wodnego
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SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE/PRZEWODNIK  ROLNIKA

AGENCJA  RESTRUKTURYZACJI 
I  MODERNIZACJI  ROLNICTWA

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

wanego z samochodu i przetransportowano do karetki pogotowia za 
pomocą noszy. Dwie pozostałe poszkodowane osoby również trafiły 
do szpitala. Po zakończeniu działań dochodzeniowych przez Policję 
przybyły na miejsce samochód techniczny zabrał uszkodzone pojaz-

dy, a zastęp z JRG przystapił do usunięcia pozostałości po-
wypadkowych, oraz neutralizacji płynów.   

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż w roku 2007 
w krajach Unii Europejskiej rozpocznie się nowy 7-letni okres programowania i finanso-
wania polityk UE obejmujący lata 2007-2013. Wsparcie dla sektora rolnego oraz obszarów 
wiejskich będzie finansowane z dwóch odrębnych funduszy, które zastąpią dotychczasowy 
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej. Pierwszy z nowych funduszy – Euro-
pejski Fundusz Gwarancji Rolnej (EFGR) – będzie finansować działania związane z płat-
nościami bezpośrednimi, interwencją rynkową i instrumentami weterynaryjnymi. Drugi  
z funduszy - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFR-
ROW) – będzie finansować działania związane z rozwojem obszarów wiejskich. Nowe 
zasady programowania i finansowania w latach 2007-2013 pozwolą ujednolicić i uproś-
cić wdrażanie działań pomocowych oraz monitorowanie i kontrolę wydatków.
Projekt PROW 2007 – 2013 obejmuje 22 działania, przypisane do 4 strategicznych osi 
priorytetowych:
Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
Oś 1 obejmuje następujące działania:
-Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie
-Ułatwienie startu młodym rolnikom
-Renty strukturalne
-Modernizacja gospodarstw rolnych
-Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
-Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolni-
ctwa i leśnictwa 
-Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
-Działania informacyjne i promocyjne
-Grupy producentów rolnych
-Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów
Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich
Oś 2 obejmuje następujące działania:
-Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania (ONW)
-Płatności dla obszarów NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej -- Dy-
rektywy Wodnej (2000/60/WE)
-Program rolnośrodowiskowy
-Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne
-Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie 
instrumentów zapobiegawczych
Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Oś 3 obejmuje następujące działania:
-Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
-Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
-Odnowa i rozwój wsi
-Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Oś 4: Leader
Oś 4 to działania takie jak:
-Lokalne Strategie Rozwoju – poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na 
obszarach wiejskich
-Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa
-Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania.
Szczegółowe informacje można uzyskać: Biuro Powiatowe ARIMR w Brzozowie  
ul. 3 Maja 1, tel.  0 13 43 44 101, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Brzo-
zowie ul. Armii Krajowej 2, tel. 0 13 43 41 189, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(www.minrol.gov.pl)

Lustracja

Przeszłość prosto mam lustrzaną.
Jestem pewien swoich racji.
Więc powinienem głosować
Żeby poddać kraj lustracji.

Niech się wreszcie raz okaże
Kto czerwony a kto biały.
I niech idą do lamusa
Wszystkie brednie i banały.

Sprawa nie jest taka prosta, 
Choć się zdaje oczywistą.
Bo co będzie, jeśli badacz
Się okaże daltonistą?

I wyciągnie na powierzchnię 
Wszystkie brudy, sprawy marne?
Coś co miało być czerwone,
Się okaże nagle czarne?

W aktach już grzebało wielu,
Każdy wietrzył tam interes.
Czy wszystkiego dopilnował
Jeden strażnik  - Leon Kieres? 

Coś zginęło, coś dodali,
Znowu ferment, znowu draka!
Kto agentem był naprawdę?
Komu zastawili haka?

W końcu sam nie jestem pewien,
Choć rzec można - mam to w nosie!
Proponuję, by te akta
Spalić raz na wielkim stosie!

A tak, miną jeszcze lata,
Nim ktoś sprawie łeb ukręci.
I nam znowu się namnożą
Nowi zdrajcy i agenci.

Józef Cupak, Wara, 10 stycznia 2007 r.

Na nowy rok
Nim umoczymy usta w szampanie
Życząc wszystkiego co brzmi tak mile
Ja chcę nam życzyć byśmy umieli
W rozpędzie świata stanąć na chwilę

Żeby zobaczyć jak las wygląda
Drzemiąc spokojnie pod kołdrą śniegu
Czasami z dziećmi lepić bałwana
A  tego nie da zrobić się w biegu 

Usłyszeć wiosną klekot bociana
Dojrzeć na wierzbach bazie nad rzeką
To przecież mamy tak bardzo blisko
A tak niestety czasem daleko

Stojąc popatrzeć wszędzie dokoła
A tyle piękna przecież tam czeka
Komuś dzień dobry głośno zawołać
W zwykłym przechodniu dojrzeć człowieka

Józef Cupak Wara, 28 grudnia 2006 r. 
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Jednym ze zwyczajów związanych z obchodami Świąt Bożego Naro-
dzenia są jasełka. Jest to udramatyzowane przedstawienie wydarzeń 
związanych z narodzeniem Jezusa Chrystusa w Betlejem. Za twórcę 

tych przedstawień uważany jest św. Franciszek z Asyżu. Dla odświeżenia 
w ludzkiej pamięci narodzin Dzieciątka Jezus nakazał on zbudować żłó-
bek, wstawić go do groty, a także ustawić tam zwierzęta i rekwizyty, które 
według tradycji towarzyszyły narodzinom Jezusa. Odwiedzający grotę 
ludzie śpiewali pieśni i oddawali hołd Bogu.

Nazwa „jasełka” wywodzi się od staropolskiego słowa oznaczające-
go zbity z desek żłób, przeznaczony do karmienia zwierząt hodowlanych. 

W żłóbku został po narodzeniu 
złożony Jezus, stąd jasełka uka-
zują sceny z Jego przyjścia na 
świat.

Jasełka pochodzące z 
Włoch pojawiły się w Polsce  
w XVII wieku, sprowadzone 
przez zakon franciszkanów. Po-
czątkowo miały bardzo skromną 
formę, wystawiane były w koś-
ciołach i klasztorach. Stopniowo 
obok Świętej Rodziny pojawiać 
się w nich zaczęły nowe posta-
ci: Trzej Królowie, Aniołowie, 
Herod, Diabeł, Śmierć, Pasterze 
itp. To przenikanie do przedsta-
wień scen i treści o charakterze 
ludycznym dodało im kolorytu a 
także podniosło walory dydak-

tyczno – wychowawcze. Teksty 
jasełkowe zachowane do dziś są zazwyczaj gwarowe oraz anonimowego 
pochodzenia.

Do tradycji już należy wystawianie przedstawień jasełkowych 
przez wychowanków Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie. 
Szkolne Kółko Teatralne ”Pinokio” pod opieką Elżbiety Rachwał, Doroty 
Pałki i Pawła Czekańskiego przygotowało inscenizację pod tytułem „Gdy 
się Chrystus rodzi”. Wspaniałą dekorację, będącą niewątpliwie ozdobą 
spektaklu stworzyła Dorota Stachowicz.

Scenariusz naszych jasełek oparty jest na biblijnej historii naro-
dzenia Jezusa, której to świadkami są pasterze. Jako zwykli, uwikłani  
w problemy dnia codziennego ludzie, którzy mają w sobie zarówno wiarę 
jak i szereg pytań i wątpliwości dotyczących porządku świata i kondycji 
człowieka. To właśnie oni, jako pierwsi doświadczają cudowności nocy 
Bożego Narodzenia. Są kuszeni przez Diabła, który obiecuje im boga-
ctwa oraz władzę, wybierają jednak trudniejszą drogę przez życie, drogę 
do prawdy. Podążają zatem do Betlejem przywitać Dzieciątko. Osobnym 
wątkiem jest historia Heroda, chorego od żądzy władzy absolutnej, wsku-
tek czego skazującego się na wieczne potępienie. Nasi młodzi aktorzy 

bardzo poważnie podeszli do przedstawianego tematu, 
jak i do odgrywanych przez siebie postaci, z wielkim 
zaangażowaniem przedstawili piękną historię Bożego 
Narodzenia.

Premierę jasełek, która miała miejsce 21 grudnia 
zaszczycili swoją obecnością szanowni goście. Znaleź-
li się wśród nich: Sekretarz Powiatu Brzozowskiego 
Ewa Tabisz, Ksiądz Infułat Julian Pudło, Dyrektor Po-
radni Psychologiczno – Pedagogicznej Józefa Rzepka, 
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

Zofia Foryś, Halina Kościńska z „Wiadomości Brzo-
zowskich”, a także właściciel salonu kwiatowego Rafał 
Szuba, który to zasponsorował świąteczne upominki 
dla naszych szkolnych aktorów. Rolę gospodarza peł-
niła Dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  
w Brzozowie Barbara Kozak.

„Gdy się Chrystus rodzi”

Paweł Czekański

Wychowankowie SOSW przygotowali  
inscenizację pt. „Gdy się Chrystus rodzi”

Na uroczystość przybył również ks. Infułat Julian Pudło

Pamiątkowe zdjęcie z jasełek

Nowoczesny Gabinet Stomatologiczny RTG, RVG 

EVIDENT NZOZ 
lek. stom. Ewa Dżoń, Krzemienna 86

czynny: poniedziałki, środy od 13.00 do 18.00; wtorki, czwartki, piątki od 8.00 do 13.00
tel. (0-13) 43 03 582, kom. 505 072 151

INFORMACJE  Z  POWIATU
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6 grudnia 2006 r. w Muzeum Re-
gionalnym w Brzozowie została zorgani-
zowana sesja historyczna pt. „Z dziejów 
Kościoła rzymskokatolickiego w regio-
nie brzozowskim”. Miała ona na celu 
przybliżenie niektórych wątków misji 
Kościoła, przede wszystkim w XX w. 
Organizatorem spotkania był Związek 
Gmin Brzozowskich. 

Sesję swą obecnością zaszczycili:
gość honorowy biskup pomocniczy ar-
chidiecezji przemyskiej obrządku łaciń-

skiego ks. dr Adam Szal, jak również 
prałaci Brzozowskiej Kapituły Kole-
giackiej: ks. inf. Julian Pudło, ks. Adam 
Sudoł, ks. dr Franciszek Rząsa, ks. dr 
Andrzej Skiba oraz ks. Zygmunt Troj-
nar. Wśród duchowieństwa znaleźli się 
także: ks. dr Henryk Hazik, ks. dr Julian 
Tarnawski, o. dr Kazimierz Leń SI, ks. 
prob. Andrzej Kuś i ks. Tomasz Brodo-
wicz. W obradach uczestniczyły również 
władze samorządowe: Starosta Brzozow-
ski Zygmunt Błaż, Burmistrz Brzozowa 
Józef Rzepka, Sekretarz Gminy Brzozów 
– Beata Bodzioch-Kaznowska, Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Brzozowie 
Stanisław Pilszak, Wójt Gminy Dydnia 
Jerzy F. Adamski oraz Dyrektor Muze-
um Regionalnego w Brzozowie Mariusz 
Kaznowski, członkowie Rady Muzeum, 
szefowie, dyrektorzy, kierownicy, preze-
si i komendanci instytucji i stowarzyszeń 
współpracujących z muzeum, redaktorzy 
lokalnych i regionalnych środków maso-
wego przekazu.

Sesję rozpoczął Burmistrz J. Rzep-
ka, który w swoim wystąpieniu powie-

dział: Niegdyś o Lwowie mówiono, że 
jest najbardziej katolickim miastem Rusi. 
Chyba i Brzozów na takie miano sobie 
zasłużył, skoro w swojej historii był ści-
śle związany z Kościołem. Był miastem 
biskupim. Mieściło się tutaj dwukrotnie 
seminarium duchowne. Właśnie stąd nie-
którzy ordynariusze, zwłaszcza w XVIII 
wieku rządzili całą diecezją. Nadstobni-
cki gród to miasto o bogatej historii, 
wyrastającej z dziejów ludzi żyjących na 
tej ziemi. Szczególne piętno wycisnęła tu 

miłość i przywiązanie do Koś-
cioła. Jego historię na ziemi 
brzozowskiej tworzyło wielu 
wybitnych, ale i całkiem zwy-
kłych ludzi. Byli nimi gorliwi 
członkowie episkopatu, świą-
tobliwi księża diecezjalni i za-
konni, oddane powołaniu sio-
stry ze zgromadzeń zakonnych,  
a także zaangażowani przed-
stawiciele laikatu. Szli przez 
życie godnie, ponieważ nigdy 
nie zabrakło im ponadczasowe-
go drogowskazu, który zawiera 

się w Dobrej Nowinie. Były też 
w dziejach okolic Brzozowa czasy próby. 
Pozostawiły one bolesne doświadczenia 
przekazywane z pokolenia na pokolenie. 
Ich niemymi świadkami pozostają tabli-
ce, epitafia, pomniki... One także wyzna-
czają rytm życia, są dziedzictwem naszym 
i kolejnych pokoleń.

Po przywitaniu gości i wystąpie-
niach swoje referaty wygłosili: ks. bp 
Adam Szal, Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Zarzeczu 
Krzysztof Makowski oraz Kierownik 
Działu Konserwacji Muzeum Podkarpa-
ckiego w Krośnie Zdzisław Gil. On to 
po swoim wykładzie przekazał na ręce 
ks. bp. Adama Szala broszury o kościele 
trześniowskim i o hełmach z warsztatu 
Edwarda Mroza.

Następnie Dyrektor M. Kaznow-
ski omówił zmiany w organizacji tery-
torialnej Kościoła rzymskokatolickiego 
w regionie brzozowskim na przestrzeni 
wieków. Podkreślił, że podział admini-
stracyjno-kościelny ulegał poważnym 
przekształceniom głównie ze względu 
na potrzeby duszpasterskie. Przedstawił  

w skrócie proces tworzenia oraz rozbu-
dowy sieci parafialnej na omawianym 
terytorium. Dodał informacje o reorgani-
zacjach dekanatów i struktur ponaddeka-
nalnych (archidiakonatów i archiprezbi-
teratów) w okolicach Brzozowa. 

Sesja zakończyła się dyskusja-
mi, podczas których głos zabrali: ks. dr 
Henryk Hazik (były proboszcz parafii  
w Turzym Polu), ks. bp Adam Szal i Dy-
rektor Krzysztof Majkowski. Bardzo mi-
łym gestem było przekazanie na pamiąt-
kę do księgozbioru muzeum przez ks. bp. 
Adama Szala jego dysertacji doktorskiej 
o duchowieństwie diecezji przemyskiej 
obrządku łacińskiego w latach 1918-
1939.

Z DZIEJÓW KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO  

Sesja historyczna w Muzeum Regionalnym
W REGIONIE BRZOZOWSKIM

W obradach uczestniczyli zaproszeni goście 

Gość honorowy biskup pomocniczy archidiecezji 
przemyskiej obrządku łacińskiego ks. dr Adam Szal

Kierownik Działu Konserwacji Muzeum Podkar-
packiego w Krośnie Z. Gil podczas referatu

 Anna Kałamucka

„Gdy się Chrystus rodzi”
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Nowoczesny system przeciwpożarowy zainstalowany został na zabyt-
kowym drewnianym kościele w Haczowie wpisanym na listę Światowego 
Dziedzictwa Kultury UNESCO. System FOG zainstalowany w kościele  
w Haczowie opiera się na wodzie rozdrobnionej do bardzo małych krope-
lek. Jak wyjaśnia Józef Seweryn, współtwórca tego systemu, kierujący firmą 
Supo Cerber z Krakowa, woda w postaci mgły zwiększa aż 1700.krotnie 
swą objętość, dzięki czemu może być przechowywana w stosunkowo nie-
wielkich zbiornikach, bardzo szybko też odparowuje w obrębie pożaru, co 
powoduje ograniczenie strat. – Metoda ta charakteryzuje się bardzo szybkim 
schładzaniem palącego się materiału, drastycznie ogranicza dostęp tlenu do 
źródła ognia oraz redukuje ilość produktów spalania, w tym wydzielane-
go dymu. Dodatkowo system uzbroiliśmy w środki chemiczne, które tworzą 
“film” nad powierzchnią palącą, co uniemożliwia dostęp tlenu – mówi Józef 
Seweryn.

Generalnym wykonawcą systemu przeciwpożarowego na kościele  
w Haczowie była firma Cerbex z Krosna. Sercem całego systemu jest pod-
ziemna pompownia ze zbiornikiem zaopatrzonym w 10 tys. l. wody. - Wy-
krycie pożaru poprzez czujki powoduje przekazanie sygnału do pompowni  
i automatyczny rozruch pompy. System automatycznie powiadamia też straż 
pożarną. Po niecałych 30 sekundach pompa potrafi wytłoczyć wodę do 
wszystkich części kościoła i wytworzyć strumień mgły wodnej wokół dysz 
– wyjaśnia Wacław Kozubal, prezes firmy Cerbex.

Na całym kościele zainstalowanych jest około 460 dysz podzielonych 
na 4 sekcje. Nie ma więc jednoczesnego działania wszystkich dysz, nato-
miast uruchamiają się te znajdujące się w sąsiedztwie wykrytego pożaru. 
Chodzi o to, by niepotrzebnie nie zużywać wody do polewania części nie 
objętej pożarem. Czas działania systemu to 10 – 15 minut, do czasu przyby-
cia straży pożarnej, która podejmie dalszą akcję gaśniczą. Jest ona również 
możliwa przez FOG po napełnieniu zbiornika kolejną partią wody. 

Uruchomienie systemu przeciwpożarowego, które odbyło się tuż 
przed świętami Bożego Narodzenia, miało na celu jego zgranie z działa-
niami na miejscu ewentualnego pożaru jednostek straży pożarnej. Po kilku 
minutach od alarmowania na miejscu była OSP z Haczowa, a po niespełna 
15 minutach 2 zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Krosna i Brzozowa. 
– Instalacja przeciwpożarowa zadziałała prawidłowo, system podał wodę  

w odpowiednim czasie, także jednostki straży pożar-
nej przybyły na miejsce w zakładanym czasie – po-
wiedział asp. sztab. Bogdan Biedka, dowódca JRG 
PSP z Brzozowa.

Działaniu systemu przyglądał się również An-
toni Bosak, kierownik krośnieńskiej delegatury Wo-
jewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą 
w Przemyślu. – Na naszym terenie taki system mają 
kościoły w Bliznem i Haczowie. Jest on pilotażowy, 
zalecany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Należy wierzyć, że działa dobrze i jest 
skuteczny – powiedział Antoni Bosak. 

Zainstalowanie FOG kosztowało ponad 320 
tys. zł. Inwestycja finansowana została w całości 
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. – Także w ubiegłym roku jako para-
fia otrzymaliśmy 460 tys. zł w ramach Norweskie-
go Mechanizmu Finansowego plus 10.procentowy 
wkład parafii. Za te pieniądze wymienione zostało 
poszycie dachowe na naszym zabytkowym kościele 
– dodał ks. Prałat Kazimierz Kaczor, Proboszcz Pa-
rafii w Haczowie. A. Józefczyk

FOG chroni kościół

Zabytkowy kościół w Haczowie będzie chronił  
nowoczesny system przeciwpożarowy

Spotkanie mikołajkowe z wręcza-
niem prezentów zorganizowała Komen-
da Powiatowa Policji w Brzozowie dla 
wychowanków Domu Pomocy Społecz-
nej dla Dzieci prowadzonego przez Sio-
stry Służebniczki

Z pomysłem zorganizowania  
“Policyjnego Mikołaja” wyszła komen-
da policji w Brzozowie, a realizacją za-
jął się asp. Kazimierz Barański, policjant 
ruchu drogowego. Brak zimy spowodo-
wał, że Święty Mikołaj nie przyjechał na 
saniach, a na ... policyjnym motocyklu  
z komendy miejskiej w Krośnie. Z kolei 
mali pomocnicy mikołaja dotarli qua-
dem kierownym przez asp. Kazimierza 
Barańskiego. 

Wszyscy wychowankowie obda-
rowani zostali owocami i słodyczami. 
Do ośrodka trafiły także duże maskotki, 
które wręczył mł. insp. Edward Ząbek, 
Komendant Powiatowy Policji w Brzo-

zowie a także zestaw kina domo-
wego i odtwarzacz DVD. Oprócz 
policji, w pozyskaniu prezentów, 
pomogli św. Mikołajowi także: 
Starostwo Powiatowe w Brzo-
zowie, Urząd Gminy w Nozdrz-
cu, LOTOS Jasło S.A., Jasielski 
Klub Motorowy i Ratownictwa 
Drogowego oraz firmy z terenu 
Brzozowa. Z Mikołajem zawita-
li do ośrodka również uczniowie  
i zespół wokalny “Pszczółki” ze 
Szkoły Podstawowej w Zmien-
nicy, uczniowie Zespołu Szkół  
w Nozdrzcu, kapela ludowa 
„Warzanie” z Wary. 

Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci (znany bardziej jako „Caritas”) funkcjo-
nuje od 2001 r. i prowadzony jest przez Siostry Służebniczki. Placówka została jednak 

Mikołaj na policyjnym motorze

Święty Mikołaj obdarował wszystkie dzieci prezentami
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EKOLOGICZNE CENTRUM ODZYSKU ELEKTRONIKI
Jabłonica Polska 169

36-213 Haczów, tel. 0 506 437 839, 0 600 854 361

Odbieramy do utylizacji:
- sprzęt komputerowy
- sprzęt biurowy
- sprzęt teleinformatyczny

- sprzęt telekomunikacyjny
- sprzęt agd i audio-video
- sprzęt medyczny
- przyrządy do nadzoru i kontroli

www.ecoe.com.pl

założona jeszcze w roku 1946 jako dom dziecka dla chłopców – sierot wo-
jennych. W takiej formie prowadzona była przez s. Służebniczki do 1957 r. 
Wówczas to decyzją władz komunistycznych dzieci zostały umieszczone  
w innych domach dziecka, a w jego miejsce powstał zakład opie-
kuńczo-leczniczy dla osób niepełnosprawnych. Funkcjonował tak od 
1958 do 2000 roku. Obecnie opieką objętych jest 62 wychowanków, 
teraz w wieku od 2 do 27 lat. – Przebywają u nas osoby z całej Polski.  
Większość z nich z mózgowym porażeniem dziecięcym. Często też chorobie 
tej towarzyszą inne schorzenia. Przebywają też u nas między innymi osoby 
z cechami autyzmu – powiedziała s. Ewa Mechal, dyrektor brzozowskiego 
DPS dla dzieci. Mikołajkowemu spotkaniu przygrywała  

kapela ludowa „Warzanie” z WaryA. Józefczyk

7 grudnia 2006 r. w sali widowi-
skowej Brzozowskiego Domu Kultury, 
odbył się finał konkursu piosenki dla 
dzieci „Mikołajkowe  Debiuty”. Poprze-
dzony był eliminacjami, które wyłoniły 

28 finalistów z gmin: Brzozów, Ja-
sienica, Dydnia, Nozdrzec, Haczów  
i Domaradz. Udział w konkursie wzię-
ły dzieci w przedziale wiekowym 6-9 
lat, a poziom, który zaprezentowały 
był niezwykle wysoki. Repertuar sta-
nowiły przede wszystkim przeboje 
dziecięce, jak i piosenki z konkursu 
„Wygraj Sukces”. Zwyciężczynią zo-
stała Barbara Mac ze Szkoły Podstawo-
wej w Wesołej. 

W trakcie koncertu finałowego wy-

stąpiły również dzieci z Estrady Dziecięcej oraz 
trio wokalne „whoops”, działające przy Brzo-
zowskim Domu Kultury. Konkurs jak co roku 

odbył się w bajecznej scenografii, 
stworzonej przez Michała Florka – 
plastyka Brzozowskiego Domu Kul-
tury. Dzięki temu, mogliśmy poczuć 
atmosferę zbliżających się świąt,  
a także znaleźć choć małą część zimy 
– tak niedoskonałej w tym roku. Za 
stronę akustyczną odpowiadali: Ar-
tur Hocyk i Jan Florek, za oświetle-
nie sceny – Krzysztof  Kucab i Da-

mian Wojtowicz, a całością finałowej imprezy 
kierował instruktor muzyczny BDK – Zygmunt 

Podulka. Koncert poprowadziła 
Urszula Woroniec. 

Główną atrakcją, szczegól-
nie dla „młodej” części publiczno-
ści była obecność dwóch Mikoła-
jów, którzy starali się obdarować 
wszystkich prezentami, co jest za-
sługą sponsoringu Związku Gmin 
Brzozowskich i Brzozowskiego 
Domu Kultury. Jak zwykle „Miko-
łajkowe Debiuty” cieszyły się dużą 
popularnością wśród brzozowskiej, 
a także przybyłej z regionu publicz-
ności, która wypełniła po brzegi 
salę widowiskową Brzozowskiego 
Domu Kultury.  

Występ dzieci z Estrady Dziecięcej

Grupowe zdjęcie artystów wraz z Mikołajami

Dzieci wdzięcznie prezentowały sie na scenie 

Gabriela Szuba

fot. Karol Pilch

fot. Karol Pilch

fot. Karol Pilch



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

INFORMACJE  Z  POWIATU

12 grudnia 2006 r. w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Humni-
skach odbyły się V Mikołajkowe Spotkania z Piosenką. Pierwsze spot-
kanie miało miejsce w 2002 r. w naszym przedszkolu i występowały 
tylko nasze przedszkolaki. W następnym 
roku zaproszone zostały dzieci z zaprzy-
jaźnionego z nami Przedszkola Samorzą-
dowego w Starej Wsi. Przez kolejne dwa 
lata przedszkolaki z gminy Brzozów spo-
tykały się w sali widowiskowej kościoła 
w Humniskach (mała strona).

W bieżącym roku do udziału  
w spotkaniu z piosenką zostały zapro-
szone wszystkie przedszkola powiatu 
brzozowskiego. Na nasze zaproszenie od-
powiedziało 7 przedszkoli. Piosenki przed-
szkolne o różnej tematyce oraz polskich 
wykonawców śpiewało po dwoje dzieci 
z następujących przedszkoli: Przedszkola 
Samorządowego Nr 1 w Brzozowie, Przedszkola Samorządowego Nr 2 w 
Brzozowie, Przedszkola w Bliznem, Przedszkola Samorządowego w Bu-
kowsku, Przedszkola w Orzechówce, Przedszkola Samorządowego Nr 1  Zofia Hebda

V Mikołajkowe Spotkania z Piosenką
w Humniskach, Przedszkola Samorządowego w Starej 
Wsi, Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Humniskach.

Dzieci pięknie śpiewały piosenki i ładnie prezen-
towały się na scenie. Podczas wy-
stępu panowała miła atmosfera. 
Widzowie w rytm piosenek koły-
sali się, machali rękami, gromkimi 
brawami nagradzali wykonawców. 
Za wspaniałe występy mali artyści 
otrzymali pamiątkowe dyplomy  
i upominki. Po zakończeniu wy-
stępów przedszkolaki częstowały 
się słodyczami i wszyscy wspólnie 
bawili się przy muzyce. 

Składamy podziękowa-
nia sołtysowi J. Stemulakowi za 
słodycze i upominki dla dzieci  
z naszego przedszkola. Dziękuje-

my wszystkim za udział w spotkaniu z piosenką i zapra-
szamy w przyszłym roku.

Przedszkolaki zostały nagrodzone  
pamiątkowymi dyplomami i upominkami

O co tak trudno w dzisiejszych czasach materialnej egzystencji ... 
Myśl ta jednak przyświecała organizatorom mikołajkowego spotkania dzieci 
specjalnej troski z terenu gminy Nozdrzec i uczestników Środowiskowego 
Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach. 

Święty Mikołaj, zachęcany śpiewem przez wszystkich zebranych  
6 grudnia 2006 roku w sali ŚDS, występami dzieci ze szkoły w Nozdrz-
cu pod kierunkiem siostry Elżbiety Niepsuj, przybył z licznymi prezentami  
i w towarzystwie aniołków. Zarówno dzieci jak i uczestnicy, w zamian za dialog  
z Mikołajem lub piosenkę czy wiersz, otrzymywali bogate paczki oraz słod-
ki poczęstunek, przygotowany przez rodziców dzieci. Sponsorzy na szczęś-
cie byli liczni. Należeli do nich: Bank Spółdzielczy w Nozdrzcu, Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska w Jasienicy Rosielnej, Mariusz Czaja TRANS-
MAR Izdebki, A. Dąbrowski WOLBUD‘95 Brzozów, Zbigniew Owsiany 
Zielona Oaza Brzozów, Krzysztof Maszczak Delikatesy Centrum w Noz-
drzcu, Aleksandra i Roman Bąk Piekarnia w Przysietnicy, Zdzisław Socha 
ZEK i WB w Nozdrzcu, Krzysztof Szerszeń - Sklep spożywczy w Izdebkach, 
Anna Gładysz - Sklep spożywczo-przemysłowy w Izdebkach, Józef Sówka 
- sklep SÓW-POL Dynów, Franciszek Buczek - Sklep FRAF-MET Brzozów, 

Hurtownia Bestmar Brzozów, czym zaskarbili sobie 
wdzięczność dzieci i rodziców.

Całość imprezy koordynował personel ŚDS  
w Izdebkach pod kierunkiem Kierownik Beaty Ja-
strzębskiej. Więcej takich inicjatyw! J.O.

„Miej serce i patrzaj w serce”

20 grudnia 2006 r., już tradycyjnie w Środo-
wiskowym Domu Samopomocy im. Anny w Izdeb-
kach zorganizowane zostało spotkanie wigilijne.  
W tym roku miało ono charakter europejski. Wigi-
lię zorganizował Środowiskowy Dom Samopomocy 

im. Anny w Izdebkach i Klub Europejski „Europka” Gimnazjum Nr 1 w Iz-
debkach. Wśród zaproszonych gości przybyli między innymi Przewodniczą-
cy Rady Gminy Nozdrzec – Roman Wojtarowicz, Sekretarz Gminy Nozdrzec 
– Maria Potoczna, Dyrektor Gimnazjum w Izdebkach – Grażyna Gładysz, ks. 
proboszcz z Izdebek – Józef Kasperkiewicz.

W przedstawieniu przygotowanym przez młodzież – członków klubu 
”Europka”, „Bożonarodzeniowa podróż po krajach Unii Europejskiej”, do-
wiedzieliśmy się jak wieczór wigilijny obchodzony jest w różnych krajach 
Unii. Przedstawienie wszystkim bardzo się podobało. Następnie podzielili-
śmy się opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia oraz spożywaliśmy  potrawy 
wigilijne, nie tylko tradycyjne polskie, ale i z innych krajów Unii Europej-
skiej. 

Wigilia jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu naszego 
Domu, spędzona w miłej rodzinnej atmosferze jednoczy i integruje niepełno-
sprawnych z pracownikami i społecznością lokalną.

Beata Jastrzębska Kierownik ŚDS w Izdebkach

„Integrujmy się przy  
wspólnym wigilijnym stole”

Św. Mikołaj w towarzystkie aniołków oraz dzieci z SP w Nozdrzcu

Członkowie Klubu Europejskiego „Europka” przy Gimnazjum Nr 1 
w Izdebkach przedstawili tradycje wigilijne w różnych krajach UE
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07.07.07 - szczęśliwa data ślubu?
Urzędy stanu cywilnego przeżyją 7 lipca w sobotę istne oblęże-

nie. Przesądni Polacy już rezerwują ten dzień, zapewne z myślą, że trzy 
siódemki w dacie ślubu przyniosą szczęście na nowej drodze życia. Czy 
aby na pewno?

Wolne miejsca można znaleźć przede wszystkim w małych 
miejscowościach. W dużych miastach jest już komplet rezerwacji. Na 

przykład w Poznaniu do dyspozycji pozostały tylko wczesne 
godziny poranne, gdyż po godzinie 10.40 wszystko 
jest już zajęte.

Przyszli nowożeńcy zrobią wszystko, aby 
dopomóc szczęściu, ale nie można zapominać, że 
wybór daty to dopiero początek...

Amerykanie naprawdę wierzą w wampi-
ry, zombie i nawiedzone domy 

Amerykański fizyk w związku  
z nadchodzącą wigilią Wszystkich Świętych 
(Halloween) poczuł się w obowiązku uświa-
domić obywatelom USA, że wampiry, duchy 
i zombie nie istnieją. Sondaże wykazują, że 
ogromna liczba Amerykanów wierzy w takie 
nadprzyrodzone istoty. 

Kostas Efthimiou, fizyk z Uniwersy-
tetu Centralnej Florydy, próbuje naukowo 
obalić możliwość istnienia istot nadprzy-
rodzonych. Wykazuje np., że duchy, które 
chodziłyby wśród nas, a jednocześnie mogły-
by przenikać przez ściany, naruszałyby zasadę akcji  
i reakcji Newtona. Naukowiec wyjaśnia również na tle 
medycznym przypadki osób okrzykniętych zombie. 
Wykazał, że gdyby każdego miesiąca wampir wysy-
sał krew z jednej osoby, na świecie pozostałyby same 
wampiry. Coraz więcej naukowców uważa, że ludzi 
trzeba nieustannie przekonywać o fałszywości ezote-
rycznych poglądów. Wiara w paranauki, parapsycho-
logię, astrologię, magię itp. jest wśród Amerykanów 
szeroko rozpowszechniona. Jeden na trzech Ameryka-
nów jest przekonany, że dom może być nawiedzony 
- wynika z sondaży. Ponad 20% wierzy w czarownice i 
uważa, że można się komunikować ze zmarłymi. 

SMS będzie ostrzegać szweckich kierow-
ców przed korkami na drodze

SMS może pomóc w rozładowaniu korków dro-
gowych lub w ich uniknięciu przez kierowców. Sztok-
holmski Zarząd Dróg (VV) chce wprowadzić bezpłatną 
usługę, na razie tylko w stolicy Szwecji, polegającą na 
wysyłaniu SMS-ów informujących o warunkach jazdy, 
zakłóceniach ruchu itp. Próby z taką usługą podjęto już 
rok temu. 750 kierowców korzystało z wysyłanych przez 
VV na ich komórki SMS-ów. Zdecydowana większość 
uznała, że informacje te były pomocne; na ich podsta-
wie kierowcy zmieniali planowane trasy, bądź godziny 
przejazdu. 

W tym roku postanowiono wznowić testowanie 
systemu informacji. VV ogłosił nabór ochotników, któ-

rzy chcą otrzymywać systematycznie SMS-y o warunkach 
jazdy. 

Informacje dotyczą wybranych, szczególnie uczęsz-
czanych tras w Sztokholmie. Ale w przyszłości przewiduje 
się rozszerzenie obszaru objętego tą usługą. Ponadto, infor-
macje o sytuacji w ruchu drogowym mają być uzupełniane 
zimą o wiadomości na temat zaśnieżenia, miejsc szcze-
gólnie śliskich itp. Według Henrika Silverstolpego, który  
w sztokholmskim VV zajmuje się tym projektem, nie roz-
wiąże on na pewno wszystkich problemów komunikacyj-
nych w mieście, ale zmniejszy kłopoty, z którymi borykają 
się kierowcy. 

Bezprzewodowy Internet w całym kraju
Finlandia zamierza stać się pierwszym 

krajem, którego całe terytorium obejmie zasię-
giem bezprzewodowy Internet.Jeden z fiń-

skich dystrybutorów programów radiowych  
i telewizyjnych oraz dostawca usług 

internetowych Digita (należący do 
francuskiej spółki Telediffusion 
de France) podpisał umowę z nie-

mieckim koncernem Siemens na 
stworzenie sieci bezprzewodowe-

go Internetu obejmującej 
całe terytorium Finlandii. Będzie 

ona wykorzystywać technologię  
i sprzęt niemiecki. Sieć będzie nosiła nazwę 
@450, ponieważ pracować ma w paśmie 
450 MHz, zwalnianym dzięki likwidacji 
przestarzałej już analogowej sieci telefonii 
komórkowej. Budowa sieci bezprzewo-
dowego Internetu rozpocznie się jeszcze 
w tym roku. Na początek wybrano region 
Laponii. Jest to północny obszar kraju o po-
wierzchni 99 tys. km kw., gdzie gęstość za-
ludnienia to jeden mieszkaniec na dwa km 
kw. Bezprzewodowy Internet ma tam być 
dostępny już w kwietniu przyszłego roku. 
Następnym etapem będą z kolei najgęściej 
zaludnionych rejonów kraju w południo-
wej Finlandii. 

W Finlandii podkreśla się, że stwo-
rzenie takiej ogólnokrajowej sieci, obej-
mującej nawet najmniej zurbanizowane 
regiony, będzie miało ogromne znacze-
nie społeczne i kulturalne, zapewniając 
wszystkim swobodny dostęp do informa-
cji i rozrywki, załatwianie przez Internet 
spraw w urzędach, możliwość zakupów 
online, telepracy itp. Przewidywany ter-
min zakończenia całej inwestycji to prze-
łom lat 2010/2011.

Źródło: PAP
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Niełatwo mi pisać o Augustynie Baranie. I to z kilku powodów. 
Po pierwsze – jest on moim dobrym kolegą (słowo: przyjaciel 

byłoby przesadzone), który w decydującym stopniu zachęcił mnie 
do podejmowania samodzielnych prób literackich. Wcześniej zaj-
mowałem się reżyserią, adaptacją, z szacunkiem odnosiłem się 
do cudzych tekstów i miałem w sobie wystarczająco pokory, aby 
zabierać innym czas swoimi twórczymi pierwocinami. Gustek, 
jak zwracają się do niego znajomi, był pierwszym czytelnikiem  
i życzliwym recenzentem utworów, które – po kilku, niemalże 
dziewięciu horacjańskich latach – wyjąłem z szuflady. 

Drugą trudność w opisie Gustka stanowi jego osobowość, 
rozwarstwiona, wielowymiarowa,  trudna do uchwy-
cenia na papierze. Kto poznał go osobiście, wie,  
o czym piszę. Swoją drogą, ciekawe, jak skomento-
wałby to Abe – alter ego Gustka (od jego inicjałów), 
cyniczny bohater wielu opowiadań. I wreszcie trze-
ci problem – to samo życie, które układa czasem 
okrutne scenariusze. Ten jest zatytułowany ciężka 
choroba Gustka. Właśnie. Jeszcze dwa lata temu 
jego notka biograficzna mogłaby wyglądać np. tak: 
„Augustyn Baran (ur. w 1944 r.) – zamieszkały 
w Izdebkach (gmina Nozdrzec, powiat brzozow-
ski, woj. podkarpackie) pisarz, jest autorem m.in. 
zbiorów opowiadań: „Głowa wroga” (Wyd. Czarne 
1999), „Tau tau” (Wyd. Atut, Wrocław 2000) czy 
„Cień księżyca” (Wyd. Nonparel, Krosno 2004),  
a także autorem niezliczonych publikacji praso-
wych i laureatem wielu konkursów literackich. 
Izdebki są dla niego nie tylko centrum Galicji, ale  
i całego wszechświata. Kocha i rozumie to miejsce 
jak mało kto. Często jednak za przyczyną swej mi-
łości bywa przewrotny, demaskatorski, a nawet per-
wersyjny (literacko). Nie trzeba dodawać, że wcale nie ułatwia 
mu to życia.” 

Niestety, od wielu miesięcy Gustek zmaga się ze skutkami 
ciężkiego wylewu. Przykuty do wózka inwalidzkiego, z niewładną 
prawą połową ciała, cierpiący na afazję schorowany starszy czło-
wiek. Wspaniały rozmówca skazany na milczenie. Pisarz, który 
nie może pisać. Bezwzględna ironia losu. Kiedy odwiedzam go 
w brzozowskim przytułku, sytuacja ta ma w sobie jakąś esencję 
rodem z Norwidowskich „Czarnych kwiatów”.

Folklor tłamsi obraz kultury w powiecie brzozowskim, jest 
jego odium. Potencjał twórczy naszego regionu jest taki, że trud-
no komukolwiek wyjść poza zaklęty krąg lokalnych muzykantów, 
niedzielnych malarzy, świątkarzy czy mniej lub bardziej spraw-
nych wierszokletów. Gustkowi się to powiodło. Zmył ten grzech 
pierworodny, zamienił go w łaskę, bo pozostał mocno wrośnięty 
w Galicję i rodzime Izdebki. Czerpiąc stąd twórczą krew, ale i 
okupując to mrówczą pracą, stratami w życiu, osobistymi ranami 
i powszechną opinią zdziwaczałego emeryta, który – nie wiedzieć 
czemu – zajmuje się zaczernianiem papieru słowami. Tymczasem, 
może od półtora wieku, od czasu Franciszka Ksawerego Preka, nie 
wydała ziemia brzozowska prozaika, który znalazłby ogólnopol-
skie uznanie. Oczywiście, skromne odwołania do naszego regionu 
znajdziemy w utworach pisarzy tej rangi, co Aleksander Fredro 
i Melchior Wańkowicz. Jednak pełnokrwistych literatów, rodem 
stąd, wśród prawdziwych twórców - jak na lekarstwo. 

Gustek zadebiutował późno, wydał zresztą zaledwie trzy 
zbiory opowiadań. Przez lata jednak publikował swoje utwo-

ry: opowiadania, felietony, inną prozę w wielu periodykach 
społeczno-kulturalnych, a nawet prasie codziennej. Bywał 
często laureatem konkursów. Uznanie na krajowej giełdzie 
literackiej przyniosło mu wydanie zbioru „Głowa wroga”. To 
seria dziewięciu opowiadań z lat 50., z krainy dzieciństwa, 
bynajmniej nie sielskiej. Ujmując sprawę muzycznie – bliżej 
tej prozie do „Święta wiosny” Strawińskiego niż do wiosny  
z „Czterech pór roku” Vivaldiego. Kto czytał, ten wie. Kto nie 
czytał, niech przeczyta. Akuszerem Gustkowego debiutu był 
Andrzej Stasiuk.

 „A potem minęliśmy Brzozów i ruszyliśmy w stronę 
Izdebek, ponieważ chcieliśmy tego dnia odwiedzić i poznać 
Augustyna Barana, świetnego pisarza z Galicji, o którym 
świat mało co wie, a powinien. I było tak, jakbyśmy stopnio-
wo opuszczali sytą i zadowoloną z siebie niedzielę, by niepo-
strzeżenie znaleźć się w cieniu jego prozy. Światło niby takie 

samo, pejzaż niby wciąż niemal bu-
koliczny, ale już go widziałem Ba-
ranowymi oczami i czułem dreszcz. 
Rzeczy po prostu ciemniały, otaczał 
je czarny kontur i wyglądało na 
to, że pękną za chwilę z nadmiaru 
swojego własnego całkiem cieles-
nego blasku. Dziwne, mistyczne 
pisarstwo, w którym dusza, zamiast 
dążyć do siódmego nieba, przebija 
siedem warstw skóry, w którym tre-
mendum jak pies z kotem gryzie się 
z ironią, a rzeczy najpoważniejsze 
kończą się diabelskim chichotem. 
Sztukmistrz z Izdebek przyjął nas 
Johnnie Walkerem. Zjawił się ku-
zyn, który przyszedł pożyczyć trzy 
jajka na żurek. Za oknem przecha-
dzały się panny, dogasała niedziela  
i przejeżdżał pekaes, a my rozma-

wialiśmy o stu rzeczach naraz.” (An-
drzej Stasiuk, O jednej niedzieli. „Gazeta Wyborcza”, nr 150 
z 30 czerwca 1998 r.).

Jedenaście opowiadań weszło w skład wydanej we 
Wrocławiu (w ramach Biblioteki „Dykcji” – istniało oneg-
daj takie czasopismo literackie) książki „Tau tau”. Dominan-
tę tych utworów stanowi gęsta relacja pomiędzy mężczyzną  
i kobietą oraz wynikające z niej zapętlenie bohatera. Właśnie 
ten stan psychiczny Gustek określa jako tytułowe „tau tau”. 
Dwa z opowiadań „Potarganie” i „Zostaw mnie ptakom” wy-
korzystałem w spektaklu teatru, który prowadziłem i którego 
działalność, choć doceniana na festiwalach w kraju i za gra-
nicą, to jednak spotykała się ze śladowym zainteresowaniem  
w Brzozowie, podobnie zresztą jak Gustkowe pisarstwo. 

„Damian Kierek: reżyser jedynego na Podkar-
paciu Teatru Alternatywy Moralnej – TATA. Wielokrot-
nie nagradzany i wyróżniany wszystkim, czym się tylko 
dało. Ostatnio czerepem pełnym borowiny w Horyńcu. Te-
atr MAMA jest dopiero w Nowym Jorku. Trochę daleko”  
(z listu A. Barana do St. Dłuskiego, luty 2002 r.). Wcześ-
niej, przed chorobą Gustka, kilka razy rozmawialiśmy  
o możliwości przeniesienia jego tekstów na scenę.  
On sam bardzo zapalił się do tego pomysłu. Powsta-
łe w 2005 r. przedstawienie „Potarganie” potraktowałem  
i traktuję nadal przede wszystkim jako moralne zobowią-
zanie. Jestem to Gustkowi winien. Spektakl był grany  
w Horyńcu, Ostrowie Wielkopolskim, Brzozowie, Rzeszowie 
i Wielopolu, a migawki z niego emitowały dwie stacje telewi-

GUSTEK

Augustyn Baran
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zyjne. Zamierzam przygotować specjalny pokaz dla Abego, 
który jeszcze nie widział „Potargania”, być może w Brzozo-
wie, choć prędzej zapewne w Sanoku, gdzie mieszka grono 
oddanych Gustkowi przyjaciół.

Abego od lat interesowało wyłącznie pi-
sanie. Stół z komputerem, wersalka, sta-
re radio, jakaś szafa, półka – to w zasa-
dzie całe wyposażenie narożnego pokoju 
artysty. Był jeszcze telewizor, ale przeszkadzał 
Gustkowi w pracy, więc go oddał sąsiadowi. No  
i oczywiście mocno wyeksploatowany rower, 
bo Izdebki to rozległa wieś. Przez jego teksty 
przewijają się całe galerie postaci, barwnych syl-
wetek, serie lokalnych podań, opowiastek, aneg-
dot. Wywołani przez autora bohaterowie: dzie-
ci znad potoku Magierówka, wiejscy filozofowie  
i prostacy, umarli ze Wzgórza Wiecznego Milcze-
nia i Mamuny, do niedawna żyjące w okolicznych 
lasach, gdzie Gustek, znawca medycyny niekon-
wencjonalnej, podczas spacerów przytulał się do 
brzóz. Wszystko to okraszone pełnokrwistym, 
barokowym wręcz językiem. Bohaterowie są 
wyraziści, choć czasem toporni jak ludowe 
rzeźby, czasem dostojni jak figury świętych 
w wiejskim kościółku, wszyscy jednak jędrni  
i konkretni, choć wydarci historii lub 
ulepieni z miejscowej gliny. A po-
śród nich – Abe, szelmowsko uśmiech-
nięty, z wystawionym językiem jak diabełek  
w scenie Sądu Ostatecznego na polichromii  
w bardzo starym kościele w Bliznem. 

Bogactwo myśli, wyrażające się pro-
stym, wręcz ascetycznym, ukierunkowanym 
na twórczość życiem, prowokowało nieraz za-
bawne sytuacje. Ot, chociażby takie jak ta przy 
okazji sondy telefonicznej dla prasy. „Zrobiłem 
dowcip siostrze. Ona na szczęście uciekła z Izdebek. 
Mieszka w Warszawie. Na Prima Aprilis zadzwoni-
łem do niej i powiedziałem, że nasza mama wstąpiła 
do Świadków Jehowy. Siostra jest bardzo wrażliwa na 
te sprawy. Naprawdę załamała się. Mnie nikt żartu pri-
maaprilisowego nie zrobił, bo ja jestem nihilista i wszystko 
mi wisi. Ludzie o tym wiedzą” (Gazeta Codzienna „Nowiny”,  
z 1.04.2004 r.).

Często zarzucano Gustkowi jędrny, brutalny nieraz ję-

zyk, ale czynili tak ludzie małostkowi, powierzchownie odbiera-
jący jego przekaz, tak jakby autor nie miał prawa do własnego 

opisu rzeczywistości, a wulgaryzmy nie były integralnym 
składnikiem literackiej polszczyzny i mogły kogokol-
wiek jeszcze dzisiaj poruszyć. Gustkowa proza wy-
rasta wprost z miejsca i doświadczeń. Bywa prosta  
i twarda, ale też magiczna i gawędziarska. Takim hoł-
dem oddanym rodzinnej miejscowości – Izdebkom 
jest zbiór prozy (gawęd, opowiadań, i felietonów)  
„W pełni księżyca”. 

Gustek wspomina w nim swoją rodzinę, 
sąsiadów, sylwetki wiejskich dziwaków, ale też 
i zasłużonych mieszkańców, dawnych właści-
cieli, a nawet ludzi, po których w Izdebkach 
pozostała zła sława. Sam autor jawi się tu zno-

wu jako ironista, ktoś pewnie po lekturze poczuł 
się urażony czy zbulwersowany, ale też i więcej 
jest w tych tekstach ciepła i rozrzewnienia, jak-

by w przeczuciu dramatycznej zmiany w życiu pi-
sarza. Dlatego o wiele głębszego znaczenia nabiera 

wiersz, a raczej przesłanie (Gustek z zasady nie zaj-
mował się poezją) zamieszczone na początku książki,  

a zatytułowane: „Ludziom i Prochom”.

Przydrożny Chrystus
dłonią zżartą cierniem czasu i kornikami

ciemności – pozdrawia podróżnych,
droga jest policzona

dzieciom przegląda zeszyty, poprawia błędy,
błędy są naprawione

zapomnianą manną karmi głodne koty,
bezpańskim psom znajduje pana,

jeden jest Pan

ptakom niebieskim rozmnaża stodoły,
rozdane są ziarna

wiejskim pogrzebom wznosi kielich goryczy,
zawsze pełen – ocalone są Prochy.

 
Duch tchnie na pisarzy, opatrzność wytycza ścieżki życia, 

książki pozostają. Bywaj zdrów, Abe!
Damian Kierek

Powiatowe obchody 60-lecia Zrze-
szenia Ludowe Zespoły Sportowe odbyły 
się 9 grudnia ub.r. w Szkole Podstawowej 
Nr 1 w Brzozowie. Ich organizatorem był 
Zarząd Powiatowego Zrzeszenia LZS  
w Brzozowie na czele z Przewodniczą-
cym Bronisławem Przyczynkiem. 

Przewodniczący w swoim wystą-
pieniu przedstawił historię i współczes-
ność ruchu wiejskich klubów sportowych 
w naszym regionie. Najwcześniej na te-
renie obecnego powiatu brzozowskiego, 
bo jeszcze w latach 40., powstały kluby  
w Grabownicy, Haczowie, Górkach, 

Przysietnicy, Jasionowie, Tu-
rzym Polu i Izdebkach, a w 1953 
r. także i w Brzozowie. Mówiąc 
o początkach Prezes Przyczy-
nek przytoczył wspomnienia 
działaczy-założycieli, ukazują-
ce panujący ówcześnie klimat 
i entuzjazm wobec sportu. Lata 
50. były czasem sukcesów lek-
koatletycznego Wunderteamu. 
Kibice nie mniej pasjonowali się 
także kolarskim Wyścigiem Po-
koju. Bezpośrednią możliwość 
śledzenia tych zawodów dawały 

Jubileusz sportu ludowego

Prezydium 60-lecia LZS

WARTO  WIEDZIEĆ/SPORT
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nych godzin nocnych – dodaje Przewod-
niczący Przyczynek. 

Wśród zaproszonych na spotkaniu 
jubileuszowym nie zabrakło przedstawi-
cieli władz samorządowych i związków 
sportowych. Powiat brzozowski repre-
zentowali: Przewodniczący Rady Powia-
tu Henryk Kozik, który w przeszłości sam 
był związany z ruchem ludowych zespo-
łów sportowych, trenując wyczynowo  
w jednym z nich kolarstwo oraz Wi-
cestarosta Janusz Draguła, który  
w imieniu Starosty Brzozowskiego Zyg-
munta Błaża oraz swoim przekazał list 
gratulacyjny na ręce Przewodniczącego 
B. Przyczynka. Przedstawicielami władz 
Gminy Brzozów byli: Burmistrz Józef 
Rzepka i Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Brzozowie Stanisław Pilszak,  
a Gminy Haczów – Wójt  Stanisław Ja-
kiel. Należy dodać, że władze wojewódz-
kie Zrzeszenia reprezentował Jan Ciupka 
– Wiceprzewodniczący Podkarpackiej 
Rady Zrzeszenia LZS. 

Obchody jubileuszu zostały zor-
ganizowane dzięki pomocy finansowej  
i organizacyjnej Starostwa Powiatowego, 
a także Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzo-
zowie.

Medale 60.lecia LZS Podkarpackiego Zrzeszenia LZS w Rzeszowie:
Franciszek Oleszko (Izdebki), Walerian Pigoń (Turze Pole), Józef Bober (Jasionów), Edward Matusz (Haczów), Edward Florek 
(Górki), Edward Bąk (Przysietnica), Władysław Duduś, Bolesław Kostur, Jerzy Siwak, Tadeusz Sperber, Bolesław Czuchra, 
Henryk Fredyk, Marian Wojtowicz, Ryszard Pilszak i Zbigniew Sawka (Brzozów).
„Złota Odznaka Honorowa” Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe:
Bogusław Drwięga (Jasionów), Edward Szewczyk (Jasienica Rosielna), Jan Wojtowicz i Stanisław Mazur (Turze Pole), Stani-
sław Chrobak (Stara Wieś), Zygmunt Węgrzyn (Haczów), Kazimierz Kozubal, Marian Kula (Brzozów).
Medale „Zasłużony Działacz LZS”:
Marek Ostrowski (Zmiennica), Dariusz Tymczak (Turze Pole), Edward Buczek (Przysietnica), Henryk Oleniacz (Brzozów), 
Adam Śnieżek i Ryszard Giermański (Jabłonica Polska), Zbigniew Babirecki (Stara Wieś), Jan Winiarski (Jasienica Rosielna).
Złote Odznaki LZS:
Jan Klamut, Rafał Dołęgowski, Kazimierz Cwynar (Jabłonica Polska), Adam Kaczmarski i Robert Federczak (Turze Pole), Jan 
Bąk i Adam Dąbrowski (Przysietnica), Mariusz Szwarc (Jasienica Rosielna), Paweł Froń (Stara Wieś), Jan Rajchel (Haczów), 
Marian Cecuła (Górki), Jerzy Wyżykowski i Stanisław Baran (Brzozów).
Srebrne Odznaki LZS:
Karol Kaczkowski i Marcin Kaczkowski (Jabłonica Polska), Jan Pawlikowski (Turze Pole), Henryk Kostka i Ryszard Muszyń-
ski (Jasienica Rosielna), Józef Wróbel, Stanisław Zarzycki i Kazimierz Dudek (Przysietnica), Józef Baran (Brzozów).

wówczas relacje radiowe, słuchane przez 
„kukuruźniki” (lokalną sieć głośników 

radiowych). „Pamiętam również, 
jak rodzice wysyłali nas na ma-
jówki – wspomina jeden ze starych 
działaczy – a myśmy się zbierali u 
jednego z kolegów, gdzie prawie 
nie oddychając słuchaliśmy trans-
misji radiowej z Wyścigu Pokoju, 
a barwne opowieści sprawozdaw-
ców mocno wpływały na naszą wy-
obraźnię.” 

Struktury powiatowe LZS  
w Brzozowie istniały do reformy admi-
nistracyjnej 1975 r. Zostały reaktywo-
wane po 1999 r. Obecnie w powiecie 
brzozowskim pod szyldem LZS-u działa 
21 klubów ze wszystkich gmin. Skład 
Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS 
tworzą: Bronisław Przyczynek (przew.), 
Henryk Dąbrowiecki (wiceprzew.), Sta-
nisław Chrobak (wiceprzew.), Marian 
Kula (skarbnik), Tadeusz Wojnar (sekre-
tarz), Andrzej Hendrzak i Adam Śnieżek 
(członkowie). Radę Powiatową stanowią: 
Marek Ostrowski, Mariusz Szwerc, Jan 
Rychlicki, Wojciech Chryń, Krzysztof 
Kopczyk, Grzegorz Niezgodzki, Kazi-

mierz Indyk i Marian Cecuła, a Komisję 
Rewizyjną: Zbigniew Babirecki (przew.), 

Roman Hadam i Maciej Bed-
narczyk. Ogółem w spotka-
niu wzięło udział ok. 90 osób, 
wśród nich grupka najstarszych 
działaczy: Stanisław Baran, 
Tadeusz Kuś, Jan Rychlicki  
i Henryk Fredyk. – Uczestni-
cy jubileuszu liczyli od 20 do 
80 lat. Dlatego można powie-
dzieć, że mieliśmy przekrój 

przez całe 60-lecie – komen-
tuje B. Przyczynek. Zasłużone  
i wyróżniające się w działal-
ności organizacyjnej osoby 
zostały odznaczone medalami  
i odznakami LZS (szczegółową 
listę wyróżnionych zamieszcza-
my osobno). Ponadto uczestnicy 
jubileuszu otrzymali pamiąt-
kowe kryształowe grawertony  
w kształcie krążka. Oficjal-
ną część obchodów zakończył uro-
czysty obiad. Po nim rozmawia-
no już w luźniejszej atmosferze.  
– A wspomnień i dyskusji było co niemia-
ra, w grupach i podgrupach, aż do póź-

Uhonorowani medalami 60.lecia LZS Podkarpa-
ckiego Zrzeszenia LZS w Rzeszowie ...

... oraz „Złotą Odznaką Honorową” Zrzeszenia LZS

Jan Ciupka wręcza Kazimierzowi  
Kozubalowi  „Złotą  Odznakę Honorową”  

Zrzeszenia LZS

Opr. dk

SPORT
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Grudzień minionego roku dla zawodników 
Brzozowskiego Klubu Sportowego Ju-Jitsu, który 
ma swoją siedzibę przy SP w Brzozowie, obfitował 
w sukcesy. I nie dziwi to na pewno sympatyków klu-
bu, którzy uważnie śledzą karierę jego zawodników: 
Łukasza Sieńczaka i Pawła Michalskiego. Właściwie 
niedawno rozpoczęli karierę sportową, a już mają na 

swoim koncie mnóstwo znaczących zwycięstw. Duża 
w tym zasługa założyciela i trenera klubu Andrze-
ja Kędry, który z zapałem i ogromnym zaangażowa-
niem przygotowuje podopiecznych do występów.  
Z powodzeniem też udaje mu się pogodzić pracę za-
wodową z prowadzeniem szeroko pojętej działalności 
pozazawodowej.

Cykl zwycięstw grudniowych rozpoczął się 
od Pucharu Polski młodzieżowców, który odbył się  
2 grudnia w Jaworznie. Zawodnicy z Brzozowa wy-
walczyli tam złoty medal w duo systemie, a V miejsce 
zajął indywidualnie Łukasz Sieńczak w kat. do 69 kg 
w fightingu. Kolejny sukces miał miejsce 10 grudnia  
w trakcie Ogólnopolskiego Turnieju Kwalifikacyjnego 
w Sosnowcu, gdzie Paweł Michalski i Łukasz Sieńczak 
zdobyli złoty medal w duo systemie, zaś dodatkowo  
w fightingu w kat. do 69 kg. na III miejscu uplasował 
się Łukasz Sieńczak.

Ostatnimi w minionym roku zawodami był Pu-

char Polski seniorów, który 
odbył się 16 grudnia w My-
słowicach. I tym razem repre-
zentanci BKSJJ nie zawied-
li i wywalczyli złoty medal  
w duo systemie. Tym samym, 
udowodnili, że są najlepszą 
parą w kraju. Łukasz Sień-
czak wystartował również  
w fightingu, gdzie zajął bardzo 
wysokie drugie miejsce w kat. 
do 69 kg. W trakcie zawodów 
Prezes Polskiego Związku Ju-
Jitsu Stefan Andrzej Badeński, 
wraz z Trenerem Kadry Naro-
dowej Marianem Jasińskim 
wręczyli listy gratulacyjne dla 
zawodników i ich trenerów od 
Ministra Sportu za wysokie 
wyniki osiągnięte w Mistrzo-
stwach Świata w Holandii. 
Reprezentanci z Brzozowa zajęli tam piątą lokatę.

Z osiągnięć swoich podopiecznych bardzo zadowolony jest trener 
Andrzej Kędra. - Łącznie ze wszystkich grudniowych zawodów moi zawod-
nicy przywieźli 3 złote medale wywalczone w duo systemie, jeden brązowy  
i srebrny medal wywalczony indywidualnie przez Łukasza Sieńczaka  
w fightingu. To imponujące 
osiągnięcia i mówię o tym  
z pełną satysfakcją, gdyż 
wiem, że każdy sukces to efekt 
wytężonej pracy, samodyscy-
pliny i nieustannych trenin-
gów.

Andrzej Kędra nie za-
pomina również o ludziach, 
którzy na co dzień pomagają  
w działalności klubu. 
- Chciałbym podziękować 
wszystkim, którzy kibicu-
ją nam i wspierają nasze 
działania, a przede wszyst-
kim Burmistrzowi Brzozowa 
Józefowi Rzepce, Staroście 
Brzozowskiemu Zygmuntowi 
Błażowi, Wicestaroście Ja-
nuszowi Dragule, Andrzejowi 
Bieńczakowi – Firma Eleo- 
Budmax, Andrzejowi Pietryce – Firma Polikat, Waldemarowi Irzykowi - 
Firma Grabo, Janowi Dudyczowi – ZBJ Brzozów, Wiesławowi Jóraszowi 
- ZHUW Lasek s.c – Lasek Gold Brzozów, Wojciechowi Ostrowskiemu 
– Kawiarnia Ratuszowa oraz właścicielowi gabinetu rehabilitacji zdro-
wotnej ESKULAP Januszowi Tomoniowi. Dziękuję także wszystkim, któ-
rzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do naszych sukcesów. 

Zainteresowanych działalnością Brzozowskiego Klubu Spor-
towego Ju-Jitsu zapraszamy serdecznie na stronę internetową:  
www.bksjujitsu.brzozow.com.pl

Kolejne sukcesy Brzozowskiego Klubu Sportowego Ju-Jitsu

Rodzinna fotografia zawodników BKSJJ wraz z władzami PZJJ  
i trenerem Andrzejem Kędrą

Łukasz Sieńczak w trakcie trzymania w walce o srebny medal Paweł i Łukasz podczas demonstrowania  
swoich umiejętności

Magdalena Pilawska

Od lewej stoją: Ł. Sieńczak, A. Kędra (trener),  
P. Michalski
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KRZYŻÓWKA

POZIOMO PIONOWO
4) Posiadłości rodowe 
barona, 
7) (37-68) cesarz rzym., 
okrutny i nieobliczalny, 
wywoałał pożar Rzymu,
8) Ziemia, kraina leżąca 
nad morzem,
10) Przestępstwo, przewi-
nienie,
11) Skała osadowa, składa-
jąca się głównie z krze-
mionkowych igieł gąbek  
i okruchów kwarcu, 
12) Maciej (1884-1940) 
działacz ruchu ludowego 
1922-27 marszałek sejmu,

1) Kraina historyczna 
Niemiec, w Dolnej Sak-
sonii, ze stolicą  
w Hanower,
2) monarcha po uroczy-
stym przekazaniu mu 
insygniów królewskich,
3) Miasto i port nad 
Dunajem (Austria),
5) Zajezdnia tramwajo-
wa, autobusowa, parowo-
zowa itp.,
6) Skrócona forma imio-
na Eleonora,
9) np. kenozoiczna. 

ROZRYWKA
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BRZOZOWSKA
Gazeta Powiatowa

WAGA (24 IX – 23 X)
Całą energię przeznaczysz w styczniu na pracę i zwykłe codzienne 
obowiązki. Ktoś życzliwy pomoże Ci w życiu zawodowym, dzię-
ki czemu odniesiesz spory sukces i zarobisz pieniądze. Może to 

właśnie teraz uda Ci się wcielić w życie ciekawy pomysł? W każdym razie 
zostaniesz doceniona. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
Teraz odkryjesz w sobie nowy talent i będziesz chciał go jak naj-
szybciej wykorzystać w życiu. Sytuacja ta może doprowadzić do 

przepracowania, nadmiernego przeciążenia organizmu. W życiu zawodowym 
Skorpiony zrobią dobry interes wchodząc w spółki.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
W pracy będziesz wytrwały i poważny, wszystkie sprawy dokład-
nie musisz przeanalizować. Staraj się nie wyjeżdżać teraz w podróż 
służbową i nie podejmować żadnych decyzji szczególnie podczas 

wyjazdu. Dobrze zrobisz, jeśli więcej uwagi poświęcisz dzieciom i rodzinie.
KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I)
W styczniu możesz zacząć realizować swoje marzenia. Dzięki wy-
trwałej pracy wybijesz się i uzyskasz awans społeczny. Korzystne 
będą dla Ciebie podróże i kontakty zagraniczne. Nie podpisuj jed-

nak żadnych umów, opierając się tylko na własnym sądzie. Potrzebujesz do 
tego pomocy kogoś równie kompetentnego jak Ty.

WODNIK (21 I – 19 II)
Od dłuższego czasu masz tendencję do wprowadzania w swoje ży-
cie radykalnych zmian. Rozwijasz swoje zainteresowania, prowa-
dzisz bujne życie towarzyskie. W tym miesiącu wpadniesz na jakiś 

oryginalny pomysł, co może zupełnie odmienić Twoje życie. 
RYBY (20 II – 20 III) 
Ryby będą miały okazję pokazać swoje talenty i zdolności w życiu 
zawodowym, co przysporzy im trochę pieniędzy. Staną się teraz sil-
niejsze, będą przejawiać więcej wiary w swoje możliwości. W życiu 

towarzyskim spotkają kogoś, na kogo długo wyczekiwały. Niektóre będą na-
wet miały ochotę zamieszkać ze swą nową miłością. 

HOROSKOP

Litery z pół ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą rozwiązanie.

BARAN (21 III – 20 IV)
Od jakiegoś już czasu dążysz do osiągnięcia pozycji zawodowej  
i prestiżu. Teraz masz szansę uzyskać powodzenie. Możesz podpisać 
ważną umowę, kontrakt, wyjechać w atrakcyjną podróż służbową. 

Ale twój sukces zależeć będzie tylko od włożonego wysiłku i kwalifikacji.  
W miłości czekają Cię spokojne i miłe chwile.

BYK (21 IV – 21 V)
Styczeń będzie dla Ciebie miesiącem szaleństw. To pełnia życia. 
Będą przygody, miłość, a nawet ślub. W życiu zawodowym to samo: 

podpiszesz umowę, kontrakt. Wszystko będzie dobrze się układać, tylko że  
z nadmiaru szaleństw możesz podupadać na zdrowiu. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Będziesz bardziej niż kiedykolwiek zorganizowany i pracowity.  
W życiu zawodowym możesz teraz podejmować decyzje, ale ostroż-

nie, kieruj się zawsze rozsądkiem. Wtedy będziesz miał szanse na awans  
i spełnienie swoich marzeń. Bliźnięta nie zapomną w tym miesiącu o swojej 
rodzinie, znajomych i własnych zainteresowaniach. 

RAK (22 VI – 23 VII)
Możesz wkrótce objąć stanowisko kierownicze. Ale Ty teraz bardziej 
niż na pracy, skoncentrowany jesteś na swojej rodzinie. Tu się teraz 

może dużo zmienić, sporo wyjaśnić. Ktoś będzie potrzebował Twojej pomocy. 
Nie odmawiaj, bądź cierpliwy, a wkrótce Twoje marzenia zaczną się spełniać. 

LEW (24 VII – 23 VIII)
Poznasz kogoś z klasą. Możesz wejść z tą osobą w spółkę, która 
przyniesie Ci w krótkim czasie pieniądze. Masz teraz dobre wyczu-

cie ekonomiczne, zainwestuj więc swoje pieniądze w kupno domu lub działki. 
Twoje powodzenie w interesach wzbudzi zazdrość znajomych i przyjaciół. 

PANNA (24 VIII – 23 IX)
Zaczniesz ulegać teraz ogólnym nastrojom i wpadniesz w wir życia 
towarzyskiego. Świetnie będziesz się bawić. Ale czujność Cię nie 
opuści. Nie zaniedbasz swoich codziennych obowiązków. Jakoś uda 
Ci się pogodzić codzienną pracę z rozrywkami. W życiu uczucio-

wym na razie bez zmian. 



2�e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

REKLAMA



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

REKLAMA

Restauracja ALTA poleca
Pizza – placek , który podbił świat.
Składniki ciasta:
25 dkg mąki pszennej, 1,5 dkg świeżych drożdży,
pół łyżeczki soli, łyżka oliwy z oliwek,
60 ml ciepłej wody,
Sos:
2 puszki pomidorów pelati, łyżka suszonego oregano,
łyżka oliwy, 2 posiekane ząbki czosnku, sól, pieprz.
Wykonanie:

Przygotować rozczyn z drożdży, odstawić w ciepłe miejsce na 30 min. 
Resztę mąki przesiewamy, dajemy do niej  gotowy rozczyn, sól, oliwę z oliwek 
i starannie wyrabiamy. Żeby ciasto uzyskało właściwą  konsystencję, trzeba je 
wyrabiać co najmniej 10 min.

Z ciasta formujemy kulę, posypujemy mąką, odstawiamy na 2 godź. do wyrośnięcia. Robimy sos i nagrzewamy piec do maksy-
malnej temperatury. Pomidory odsączamy z zalewy i kroimy w kostkę. Dajemy oregano, łyżkę oliwy, czosnek, sól i pieprz. Starannie 
wszystko mieszamy. Ciasto dzielimy na 2 części rozwałkowujemy na placki grubości ok. 5 mm, układamy na posmarowanej oliwą blasze 
i smarujemy sosem. Wierzch posypujemy dowolnymi składnikami w zależności od tego jaką chcemy uzyskać pizzę: Pepperoni, Marghe-
ritę, Cebulową , Neapolitańską  czy jak na załączonym zdjęciu Lososiową. Dodatki  wyłożone na pizzy posypujemy obficie żółtym serem. 
Pieczemy 10 -15 min w gorącym piekarniku. Życzymy smacznego.

Jeżeli wykonanie pizzy okaże się dla Państwa zbyt czasochłonne, zapraszamy do Restauracji „ALTA”. Informujemy, że od miesią-
ca nasze menu zostało wzbogacone o bardzo smaczną i tanią pizzę. Zapraszamy!

Jak zrobić dobrą pizzę?
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