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ESKULAP 2006 – statuetka dla Dyrektora

 Lekarz rodzinny:
1. Agnieszka Urlych z Poradni Obwodu Lecznictwa Kolejowego 

w Rzeszowie
2. Abdul Kafi Al.-Sulwi z Poradni Obwodu Lecznictwa Kolejowe-

go w Rzeszowie
3. Małgorzata Gąsior z Przychodni Rejonowej nr 1 COM w Jaro-

sławiu
Lekarz specjalista:
1. Halina Morawiec, reumatolog z Powiatowego Szpitala Specjali-

stycznego SP ZZOZ w Stalowej Woli
2. Zbigniew Pietrzak, chirurg ogólny ze Szpitala Miejskiego SP 

ZOZ nr 1 w Rzeszowie
3. Zbigniew Warchoł, ginekolog-położnik z Poradni Ginekologicz-

no-Położniczej SP ZZOZ w Nowej Dębie, ordynator Oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powiatowego w Nowej 
Dębie

Lekarz stomatolog:
1. Lucyna Sroga-Szajer z Centrum Medycznego MEDICOR NZOZ 

w Rzeszowie
2. Elżbieta Flis, gabinet prywatny w Nowej Dębie
3. Beata Olech-Pączek, gabinet prywatny w Rzeszowie
Wyróżnienie Specjalne
Menedżer Ochrony Zdrowia Województwa Podkarpackiego
Antoni Kolbuch, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Brzozo-
wie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego

Szpitala w Brzozowie

Laureaci  Plebiscytu  ESKULAP  2006

Magdalena Pilawska

Antoni Kolbuch - Dyrektor Szpitala Specjalistycznego  
w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. 
Ks. Bronisława Markiewicza został laureatem wojewódz-

kiego Plebiscytu ESKULAP 2006. Ten pre-
stiżowy konkurs organizowany był już po 

raz siódmy. Jego celem jest wyróżnie-
nie i promowanie tych lekarzy, którzy, 
zdaniem pacjentów, szczególnie na 
to zasługują. Pacjenci, oddając swoje 
głosy, zwracali uwagę na troskliwość, 
kompetencje i na fakt, że ulubiony le-
karz jest dobrym słuchaczem. 
 Dodatkowe wyróżnienie wrę-
czono w kategorii „Menedżer Ochro-
ny Zdrowia”, którego wytypowała 
siedmioosobowa Kapituła. Ten właś-
nie tytuł trafił do rąk Dyrektora brzo-
zowskiego szpitala. Biorąc pod uwagę 
ogromne problemy, z jakimi borykają 
się dzisiaj szpitale w całym kraju, takie 

wyróżnienie to ogromny sukces. Z radoś-
cią i nieukrywaną satysfakcją wiadomość 

o przyznaniu Antoniemu Kolbuchowi tytułu Menedżera 
Ochrony Zdrowia Województwa Podkarpackiego przyjęły 
władze powiatu. - Nasza radość wypływa z faktu, że to właś-
nie brzozowskim szpitalem kieruje tak znakomity menedżer,  
a współpraca z nim to dla nas przyjemność. Satysfakcję 
zaś daje nam poczucie, że laureatem Plebiscytu ESKU-
LAP 2006 został człowiek nad wyraz pracowity i skuteczny  
w działaniu. Człowiek, który ma wielki talent doskonałego 
organizatora i ekonomisty. Antoni Kolbuch bardzo wie-
le zdziałał dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie.  
O tych dokonaniach mówiliśmy już wielokrotnie i jest nam 
niezmiernie miło, że zostały one zauważone i docenione 
przez szanowną Kapitułę Plebiscytu – komentuje Starosta 
Brzozowski Zygmunt Błaż. Sam laureat jest osobą bar-
dzo skromną i z niechęcią mówi o odniesionym sukcesie. 
Nie kryje zadowolenia z otrzymanego wyróżnienia, choć 
twierdzi, że nie zapracował na nie sam, w codziennej pracy 

wspierało go wiele osób, którym jest bardzo wdzięczny. - Od trzech 
lat zarządzam szpitalem w Brzozowie, dlatego otrzymana nagroda 
jest dla mnie zaszczytnym wyróżnieniem, a jednocześnie zobowiąza-
niem do dalszej solidnej pracy. Uzyskane wyniki zawdzięczam bardzo 
dobrej współpracy z samorządem powiatowym, a także zaangażowa-
niu współpracowników w realizację planów rozwojowych. Przy tej 
okazji chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przez 
pozytywną ocenę mojej pracy włączyli mnie do grona osób nomino-
wanych oraz członkom Kapituły Plebiscytu za przyznanie najwyższej 
oceny dla efektów mojej działalności – mówi A. Kolbuch
Uroczysta gala, podczas której wręczono zwycięzcom statuetki Esku-
lapa miała miejsce w Filharmonii Rzeszowskiej 8 lutego br.

Panu Antoniemu KOLBUCHOWI
laureatowi plebiscytu ESKULAP 2006 

w kategorii „Menedżer Ochrony Zdrowia”
serdeczne gratulacje i wyrazy uznania

oraz
 moc najszczerszych życzeń 

wielu dalszych sukcesów zawodowych 
i pomyślności w życiu osobistym

składają           
Pracownicy Oddziału 

Pomocy Doraźnej i Izby Przyjęć 
Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie

Zarząd 
Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego 
Pracowników Oddziału Pomocy Doraźnej Szpitala 

Specjalistycznego w Brzozowie
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Starania Starosty Brzozowskiego i Dyrektora Szpitala Specjalistycz-
nego w Brzozowie przyniosły rezultaty. Szpital w Brzozowie ma kolejny no-

woczesny ambulans sanitarny „R” Renault Master  
z wyposażeniem, przydzielony i sfinansowany 
przez Wojewodę Podkarpackiego. Karetka koszto-
wała ponad 261 tys. zł. 

Nowy samochód wyposażony jest w no-
woczesny sprzęt, między innymi: defibrylator, 
ssak akumulatorowo-sieciowy, pulsoksymetr, 
krzesełko kardiologiczne i nosze. Jak nas po-
informował Dariusz Bryś - Zastępca Dyrektora 
ds. Organizacyjno-Administracyjnych szpitala 
- sprzęt jest w pełni kompatybilny z dotychczas 
posiadanym, co umożliwia jego wymianę po-

Brzozowski szpital ma nową karetkę

V  SESJA  RADY  POWIATU
24 stycznia radni powiatu brzozowskiego, 

przedstawiciele służb, straży, inspekcji i jednostek 
powiatowych uczestniczyli w V Sesji Rady Powia-
tu. 

Po odczytaniu porządku sesji przez Przewod-
niczącego Rady Henryka Kozika, radni przyjęli 
protokół z poprzedniej sesji oraz wysłuchali sprawo-
zdania z wykonania uchwał i wniosków z minionej 
sesji i działalności Zarządu w okresie międzysesyj-
nym. Następnie Jerzy Szubra Naczelnik Wydziału 
Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronno-
ści i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego  
w Brzozowie przedstawił sprawozdanie z działal-
ności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2006 
roku.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zosta-
ła powołana 8 marca 2006 r. na kolejną trzyletnią 
kadencję. W skład Komisji weszli: Starosta jako 
Przewodniczący Komisji, po dwóch przedstawicieli 
Rady Powiatu i Komendy Powiatowej Policji oraz 
po jednym przedstawicielu Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sa-
nitarno Epidemiologicznej, Starostwa Powiatowego  
i Prokuratury Rejonowej.

23 marca 2006 r. członkowie Komisji byli ob-
serwatorami epizodycznego ćwiczenia Powiatowego 
Zespołu Reagowania Kryzysowego nt: „Uruchamia-
nie procedur reagowania, wynikających z planu go-
towości zwalczania ptasiej grypy na poziomie powia-
tu, koordynacja działań służb w sytuacji zagrożenia 
epizootycznego”. Działania uczestników ćwiczenia 
w tym: Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie, KP 
Policji w Brzozowie i Powiatowego Lekarza Wete-
rynarii zostały pozytywnie ocenione przez Komisję. Magdalena Pilawska

Prowadzone obserwacje pozwoliły stwierdzić, że służby, straże i inspekcje 
odpowiedzialne za reagowanie w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa pub-
licznego są dobrze przygotowane do podjęcia odpowiednich działań.

Przewodniczący Komisji przeprowadzał w 2006 r. comiesięczne spot-
kania mające na celu analizę i ocenę porządku i bezpieczeństwa publiczne-
go na terenie powiatu. Uczestnikami tych spotkań byli członkowie Komisji  
w tym: Komendant Powiatowy PSP i Naczelnik Wydziału Porządku Publicz-
nego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich Starostwa Po-
wiatowego w Brzozowie oraz Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie.

Na podstawie informacji przekazywanych przez służby, inspekcje  
i straże powiatowe można ocenić stan porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli na terenie powiatu brzozowskiego jako zadowalający. W 2006 r. 
na terenie powiatu nie odnotowano drastycznych i odbiegających od norm 
zdarzeń mających charakter losowy lub zamierzony, które w znacznym stop-
niu naruszałyby porządek i bezpieczeństwo publiczne.

Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego pozwala na pozytywną 
ocenę pracy służb, inspekcji i straży, które w należyty sposób wywiązywały 
się z powierzonych im obowiązków i zadań.

21 grudnia 2006 r. zaktualizowano skład Komisji w związku z wy-
gaśnięciem mandatów dwóch radnych Rady Powiatu, których w pracach 
Komisji zastąpili delegowani przez Radę Powiatu radni obecnej kadencji.

Po wysłuchaniu sprawozdania radni powiatowi ustalili skład Komisji 
Rewizyjnej, której celem, w myśl art. 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym, jest kontrolowanie działalności Zarządu oraz 
powiatowych jednostek organizacyjnych. Przewodniczącym komisji został 
Mieczysław Barć, jego zastępcą – Roman Szarek, zaś członkiem komisji 
– Grażyna Gładysz. 

W dalszej części sesji Przewodniczący H. Kozik przedstawił plan 
pracy Rady Powiatu, zaś poszczególni przewodniczący plany pracy stałych 
Komisji Rady Powiatu (Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Przeciw-
działania Bezrobociu, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Budżetu, 
Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz nowopowołanej Komisji Rewi-
zyjnej).

Dariusz Bryś Brzozowski szpital pozyskał nową karetkę

Do relacji z obrad III sesji Rady Powiatu w Brzozowie opublikowanej  w styczniowym numerze BGP s. 3 wkradło się 
przekłamanie. Podczas dyskusji dotyczącej wysokości diet radny Z. Wojdanowski powiedział, że stawka w gminie Brzozów 
była: „zrewaloryzowana”, a nie – jak opacznie usłyszałem: „dwa razy zawyżana”. Radny mówił cicho i bardzo niewyraźnie, co 
jednak nie tłumaczy pomyłki, za którą wszystkich zainteresowanych przepraszam.

Sprostowanie

Damian Kierek
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two dostępnym miejscu, umożliwiającym 
jego wymianę bez konieczności wyjmo-
wania noszy. Zwiększenie funkcjonalno-
ści karetki polega także na zamontowa-

niu szeregu uchwytów i półeczek, podło-
gi przeciwpoślizgowej. Zadbano również  
o zabezpieczenie elementów sygnaliza-
cji świetlnej, narażonych na uszkodze-
nia, znajdujących się na tylnej części 
dachu pojazdu, poprzez zastosowanie 
metalowych osłon, co ułatwia prze-

między poszczególnymi pojazdami bez 
konieczności dodatkowych modyfikacji 
 i ponownego szkolenia personelu. Karet-
ka posiada niezależny od pracy silnika, 
powietrzny system ogrzewania oraz 
klimatyzację, co w znaczny spo-
sób przyczyni się do podniesienia 
komfortu jazdy transportowanych 
pacjentów, zwłaszcza na dłuższych 
trasach. Istotną zaletą nowej karet-
ki, jest możliwość swobodnego przej-
ścia z kabiny kierowcy, do przedziału 
medycznego poprzez zastosowanie 
przesuwnych drzwiczek. Wpłynie to 
na usprawnienie pracy personelu 
medycznego.

Bardzo ważne jest, że za-
kupiony ambulans ma wiele udo-
godnień, które znacznie zwiększają 
jego funkcjonalność, a zostały wprowa-
dzone zgodnie ze szpitalnymi zalece-
niami. Mając już pewne doświadczenia  
z użytkowania i eksploatacji posiadanych 
karetek dyrekcja szpitala zaproponowała 
kilka wygodnych rozwiązań. I tak na przy-
kład koło zapasowe umiejscowiono w ła-

Wyposażenie karetki

Magdalena Pilawska

8 lutego br. w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Brzozowie 
odbyła się konferencja na temat „Kształ-
towanie postaw wobec pracy – w aspek-
cie motywacji, kompetencji i wykonania 
– uczniów Szkoły Przysposabiającej do 
Pracy”. Organizatorem była dyrekcja  
i grono pedagogiczne szkoły.

W konferencji wzięli udział na-
uczyciele i pedagodzy z całego woje-
wództwa podkarpackiego, Starosta Brzo-
zowski Zygmunt Błaż, Sekretarz Powiatu 
Ewa Tabisz, Naczelnik Wydziału Oświa-
ty i Polityki Społecznej Staro-
stwa Powiatowego w Brzozo-
wie Stanisław Pilszak, także 
Wizytator Kuratorium Oświaty  
w Rzeszowie Maria Rusin oraz 
przedstawiciel Polskiej Akcji 
Humanitarnej Bogusława Wąs.

Konferencja rozpoczęła 
się w budynku przy ul. 1000-
lecia. Na wstępie głos zabrała 
Dyrektor SOSW Barbara Ko-
zak witając uczestników i za-
proszonych gości. Zaprezento-
wała profil działalności szkoły, 
dorobek i sukcesy oraz dalsze 
plany rozwoju placówki.

W tematykę konferencji zebranych 
wprowadziła Barbara Graboń, nauczyciel-
ka szkoły. Zwróciła uwagę na sens działań 
wychowawczych w aspekcie przygoto-
wania podopiecznych do samodzielnego 
życia. W imieniu władz powiatu gości po-
witała Sekretarz Ewa Tabisz, która scha-
rakteryzowała działania powiatu na rzecz 
rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego w Brzozowie. Zwróciła 
uwagę na sposoby poszukiwania różnych 
źródeł finansowania prac remontowych  
i zakupu wyposażenia. Podkreśliła duże za-

angażowanie nauczycieli i wychowanków  
w życie kulturalne powiatu, poprzez 
udział w konkursach, wystawach, zawo-
dach i kiermaszach.

Kolejną częścią konferencji były 
zajęcia warsztatowe połączone  ze zwie-
dzaniem sal, w których zgromadzono 
prace wykonane przez uczniów. W pierw-
szej sali, gdzie gospodarzem była Barbara 
Graboń, zostały zaprezentowane kompo-
zycje przestrzenne i plastyczne, dorobek 
kilku lat pracy uczniów, prace wykonane 
z zastosowaniem m.in. makaronu i gałęzi. 
W kolejnej sali – zaprezentowano piękne 
stroiki, ozdoby świąteczne, kompozycje 

„Przysposobienie do Pracy”
Konferencja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

W konferencji wzięły udział m.in. Sekretarz Powiatu E. Tabisz  
oraz Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie M. Rusin

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU

Kompozycja kwiatowa

jazd pod nisko zawieszonymi konarami 
drzew. Ważnym atutem, podczas jazdy  
w trudnym terenie jest wyższe, aniżeli 
w posiadanych karetkach, zawieszenie. 

Samochód jest napędzany turbodo-
ładowanym silnikiem z bezpośred-
nim wtryskiem paliwa typu Common 
Rail o mocy 100 kW. Mocniejszy 
silnik w połączeniu z 6-cio stop-
niową skrzynią biegów, znacznie 
wpłynęły na wzrost dynamiki jazdy. 
Dzięki temu można szybciej dotrzeć 
do pacjentów. Karetka posiada sy-
stem zapewniający łatwy załadunek 
oraz rozładunek noszy transporto-
wych. Nowością jest zamontowanie  
w pojeździe instalacji próżniowej, 
która umożliwia odessanie płynów 

bez konieczności użycia ssaka prze-
nośnego.

Ten nowoczesny ambulans to już 
trzecia karetka pozyskana przez brzo-
zowski szpital w ciągu ostatnich dwóch 
lat. 
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W drugim tygodniu po świętach zrealizowana 
została druga część zwycięskiego projektu Pupil-
power Plus. W dniach  9 – 16 stycznia gościliśmy  
u siebie  przedstawicieli  naszej szkoły partnerskiej 
z York. 

7 uczniów z dwoma opiekunami przyleciało 
do Krakowa w poniedziałek 9 stycznia w późnych 

godzinach popołudniowych. Zostali więc na nocleg w krakowskim 
schronisku, skąd całą klasą odebraliśmy ich rano we wtorek i wyruszy-
liśmy zwiedzać Kraków oraz najważniejsze jego zabytki: Rynek Głów-
ny, Sukiennice, Kościół Mariacki i Wawel. Byliśmy też w Teatrze im. 
Juliusza Słowackiego, w Kolegiacie Akademickiej im. Św. Anny oraz  
w Collegium Novum. 

Na Rynku Głównym spotkaliśmy „smoka wawelskiego”, który no-
sił nas na rękach. Spacerowaliśmy też najstarszymi uliczkami Krakowa, 
odczuwając atmosferę dawnej stolicy Polski. Niestety jednak wieczorem 
trzeba było wracać do Brzozowa…

Następny dzień spędziliśmy w szkole. Wspominaliśmy wspólny po-
byt w Anglii i oglądaliśmy zdjęcia. Angielscy uczniowie wzięli też udział  
w lekcjach prowadzonych w naszej szkole oraz poznali Brzozów.

Po południu zjedliśmy smaczny obiad przygotowany przez  
uczniów klasy III TG, a po posiłku, do późnych godzin wieczornych, pra-
cowaliśmy pod opieką pana mgr Jakuba Witka nad wspólną stroną inter-
netową. Przedstawiciele naszej szkoły partnerskiej również upamiętnili 
swój pobyt, wpisując się do szkolnej kroniki. 

W piątek 12 stycznia wczesnym rankiem pojechaliśmy na dwa 
dni w Bieszczady, gdzie przez cały czas towarzyszył nam dwujęzyczny 
przewodnik. Chcieliśmy kolegom z Anglii pokazać naszą zimę. Mimo, 
że aura nie do końca dopisała, nie obeszło się bez upadków i bójek na 
śnieżki. 

Zmarznięci i zmęczeni całodniowym chodzeniem po bieszczadz-
kich szlakach, pod wieczór, daliśmy szansę Anglikom spróbować lokal-
nej kuchni – w barze w Wetlinie podano nam barszcz ukraiński i pierogi, 
które wszystkim bardzo smakowały. Wieczorem, po krótkim odpoczyn-
ku i pokazie slajdów na temat lokalnej flory i fauny zorganizowanym 
przez naszego przewodnika, bawiliśmy się wspólnie na dyskotece. Był to 
wspaniały moment do integracji, zwłaszcza dla tych uczniów, którzy nie 
byli w Anglii i naszych kolegów wcześniej nie znali. 

Wszyscy chętnie się bawili przy typowo polskiej muzyce, ale naj-
większym przebojem była „Chusteczka haftowana”. 

Wśród atrakcji nie zabrakło wypadu w góry

Angielska młodzież w ZSE

Wizyta  Anglików  w  ZSE 

kwiatowe, wykonane z różnych, często nietypowych materiałów, 
takich jak: stare kalendarze książkowe, suche kwiaty. Elżbieta 
Zajdel, gospodarz tej sali, zwróciła uwagę na to, że przy wyko-
nywaniu tych prac wykorzystuje 
się materiały zebrane podczas 
wycieczek szkolnych. W trzeciej 
sali, gdzie ekspozycje prezento-
wała Elżbieta Lasek, znajdowały 
się prace wykonane z zastosowa-
niem masy solnej. Były to obraz-
ki, kartki, figurki i ozdoby. 

Ten etap konferencji spot-
kał się z dużym zainteresowa-
niem uczestników, gdyż każdy 
mógł samodzielnie wykonać róż-
nego rodzaju ozdoby i prace.

Następnie wszyscy za-
interesowani udali się do bu-
dynku przy ulicy Sienkiewicza, gdzie mieszczą się pracownie 
Szkoły Przysposabiającej do Życia. Tutaj można było zobaczyć 

jak swoje prace wykonują sami wychowankowie oraz zapo-
znać się z procedurą prowadzenia dokumentacji każdego  
z wychowanków. 

Na zakończenie konferencji Dy-
rektor Barbara Kozak serdecznie podzię-
kowała za udział i zaprosiła do dyskusji. 
Wizytator Maria Rusin podkreśliła bar-
dzo dobrą realizację pomysłu „szkoła 
przysposabiająca do pracy”. Zaznaczy-
ła, że ogromne wrażenie zrobiło na niej 
wyposażenie pomieszczeń, zapewniające 
wysoki komfort pracy, jak też pomysło-
wość nauczycieli w prowadzeniu zajęć. 
Stwierdziła, że tego typu konferencje są 
doskonałą okazją wymiany doświadczeń 
pomiędzy ośrodkami o podobnym profi-
lu działania. Głos zabrał również Starosta 
Brzozowski Zygmunt Błaż, który przed-

stawił plany rozwoju ośrodka i zakończył konferencję.
Jacek Cetnarowicz

Druga część projektu Pupilpower Plus

Prace wychowanków Szkoły Przysposabiającej do Pracy
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W poniedziałek, 15 stycznia br. w sali myśliwskiej 
ALTA w Brzozowie odbyło się okolicznościo-

we spotkanie przedstawicieli władz powiatu z uczniami  
i ich opiekunami z wymiany zagranicznej. Zostało ono 
zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie.

W spotkaniu wzięli udział: siedmioro uczniów wraz 
z nauczycielami ze szkoły z York, Wicestarosta Brzozow-
ski – Janusz Draguła, Sekretarz Powiatu – Ewa Tabisz, Na-
czelnik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej Starostwa 
Powiatowego w Brzozowie – Stanisław Pilszak, Dyrektor 
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie – Jerzy Ole-
arczyk oraz Monika Słowik i Jakub Witek – nauczyciele 
koordynujący projekt Pupilpower Plus.

Głównym tematem rozmów były wrażenia mło-
dzieży z pobytu w Polsce, które skrzętnie tłumaczyła  
M. Słowik. W trakcie poczęstunku Wicestarosta przedsta-

wił gościom ogólne informacje turystyczno – gospodar-
cze o naszym powiecie. Zarówno władze powiatowe, jak  
i młodzież chętnie zadawali pytania i dzielili się spostrze-
żeniami na temat różnic pomiędzy krajami. 

Na zakończenie spotkania St. Pilszak wręczył goś-
ciom z Anglii pamiątkowe upominki ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe.

O powiecie brzozowskim 
z angielską młodzieżą

Opracowali: Monika Słowik
Jakub Witek

Sam (15) Bardzo mi się podoba w Polsce. 
Panuje tutaj naprawdę świetna atmosfera,  
a ludzie są bardzo przyjaźni. Wszystkie bu-
dynki są takie kolorowe. Poznaliśmy troszkę 
polską kulturę i nauczyliśmy się kilku słów 
po polsku. Bardzo chciałbym tutaj kiedyś 
wrócić. Byłoby wspaniale, gdyby znów była 
możliwość wymiany ze szkoły, ale jeśli nie, 
to może sam sfinansuję sobie wakacje w Pol-
sce.

Hannah (15) Jedną z atrakcji, jakie zapew-
nili nam koledzy z Brzozowa, a która naj-
bardziej utkwiła mi w pamięci, było zwie-
dzanie Krakowa, który jest naprawdę uroczy. 
Mogliśmy tam też porozmawiać z naszymi 
rodakami. Poznaliśmy w Polsce tak wielu 
miłych ludzi, że w przyszłości chcieliby-
śmy tutaj wrócić. Jednym z moich najmil-
szych wspomnień z Polski będzie śpiewanie  
i tańczenie w autokarze, w czasie drogi. Gorąco również zapra-
szamy polskich uczniów do Anglii. 

Rebecca (15) W Polsce jest fantastycznie 
Bardzo się nam podoba polski system edu-
kacji. Uczniowie w polskich szkołach są 
bardziej zmotywowani. Chcielibyśmy aby  
u nas też tak było. U nas dobra edukacja jest 
po prostu dawana, nie musimy się tak bardzo 
o nią starać. Największe wrażenie na mnie 
wywarły polskie kościoły, a szczególnie ich 
wnętrza. Wszystkich czytelników chcieliby-

śmy zapewnić, że pobyt w Polsce to dla nas naprawdę wspaniałe 
doświadczenie. 

Pamiątkowa fotografia uczestników spotkania

W sobotę zwiedziliśmy Ustrzyki Dolne i znaj-
dujące się tam Muzeum Przyrodnicze, a do Brzozo-
wa wróciliśmy w godzinach popołudniowych. 

Niedziela była dniem odpoczynku. Uczniowie 
z Anglii zostali w hotelu i uczyli się na czekające ich 
po powrocie do szkoły egzaminy. 

W ostatnim dniu, tj. w poniedziałek, odbyło 
się w restauracji ALTA spotkanie z Wicestarostą 

 Anna Władyka

Pożegnalna dyskoteka

Brzozowskim Januszem Dragułą, Sekretarz Powiatu Ewą Tabisz oraz 
z Naczelnikiem Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej Starostwa Po-
wiatowego w Brzozowie Stanisławem Pilszakiem. Całość uświetnił 
poczęstunek ufundowany przez Starostwo Powiatowe.  Tego dnia byli-
śmy też w Starej Wsi, gdzie angielscy uczniowie zwiedzili Kościół oraz 
zakony Księży Jezuitów oraz Sióstr Służebniczek i znajdujące się tam 
muzea misyjne. 

Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. W poniedziałek 
wieczorem odbyła się pożegnalna dyskoteka w sali myśliwskiej w re-
stauracji ALTA.  Mimo ogromnego zmęczenia, bawiliśmy się kilka go-
dzin. Wieczór urozmaicili nam chłopcy  z brzozowskiej grupy Step Fac-
tor, dając rewelacyjny pokaz tańca Break Dance. Na koniec nie obeszło 
się oczywiście bez łez i zapewnień o pamięci. 

We wtorek rano, nasi angielscy przyjaciele odjechali do Krakowa, 
skąd odlecieli do Manchesteru, a stamtąd do York…

Cały tydzień obfitował w wiele wrażeń i choć minął szybko,  
to współpraca między obiema szkołami na pewno nie zakończy się na 
tym. Póki co, uczniowie są w stałym kontakcie – wysyłają sobie zdjęcia, 
piszą listy, emaile i smsy, dzięki czemu zdobywają  nowych przyjaciół  
i doskonalą umiejętności językowe.
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Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 21. 02. 2007 r.
5. Brukarz
6. Spawacz
7. Fryzjer
8. Kierowca kat. D

9. Montażysta szyb samochodowych
10. Mechanik pojazdów samochodowych
11. Kontroler jakości (wykształcenie wyższe
      techniczne)
12. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

Jacek Wójcik

1. Specjalista ds. sprzedaży i eksportu
    (wykształcenie wyższe handlowe)
2. Elektryk (uprawnienia SEP do 1 kW)
3. Formierz - modelarz
4. Nauczyciel chemii

Zakres realizacji programów rynku pracy 
zależy przede wszystkim od kwoty środków Fun-
duszu Pracy,  które są przyznawane dla powia-
towych urzędów pracy w formie decyzji przez 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Na mocy 
pierwszej decyzji MPiPS z dnia 22.02.2006 r. 
Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie otrzymał 
na finansowanie zadań określonych w § 2 ust. 1 
pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 
września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania 
kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie 
zadań w województwie (Dz. U. Nr 224, poz. 
2273 z późn. zm.) oraz zgodnie z podziałem do-
konanym przez samorząd województwa według 
kryteriów określonych przez sejmik wojewódz-
twa,  środki  FP w wysokości 3 053 100 zł. 

Z tą samą datą została wydana kolejna de-
cyzja zwiększająca limit FP o 278 700 zł. na re-
alizację kontynuację programów rozpoczętych 
w 2005 r., a realizowanych w ramach projek-
tów SPO RZL (Dz. 1.2 – 225,1 tys. zł.; Dz.1.3 
– 53,6 tys. zł.). Ogółem limit został zwiększony 
do 3 331 800 zł.    

W wyniku złożonych przez Powiatowy 
Urząd Pracy nowych projektów do realizacji  
w ramach SPO RZL  (Dz.1.2; Dz. 1.3), po ak-
ceptacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rze-
szowie, otrzymano na mocy decyzji MPiPS  
z dnia 19.04.2006 r. oraz decyzją korygującą  
z dnia 26.04.2006 r. środki w wysokości 1 129 
300 zł. Limit wzrósł do 4 461 100 zł.  

Po otrzymaniu z Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej pisma informującego  
o uruchomieniu  przez Ministra w kwietniu „re-
zerwy” dysponenta Funduszu Pracy, podjęto de-
cyzję o złożeniu wniosku o przyznanie dodatko-
wych środków FP. Wniosek został sporządzony 
na kwotę maksymalną, która została określona 
w piśmie MPiPS (tj. 448 500 zł.). Dodatkowa 
kwota z „rezerwy” nie mogła być wyższa niż 
15% kwoty ustalonej na 2006 r. wg kryteriów 
określonych przez sejmik województwa. Osta-
tecznie Minister po rozpatrzeniu wniosku na 
mocy decyzji z dnia 27.04.2006 r., przyznał dla 

PUP  dodatkowe środki w wysokości 323 100 zł. Ogółem limit środków FP wy-
niósł 4 784 200 zł.   

Szczegółowy zakres realizacji poszczególnych instrumentów/ programów 
rynku pracy przedstawia poniższa tabela.

„REALIZACJA   PROGRAMÓW   NA   RZECZ   PROMOCJI  
ZATRUDNIENIA,   ŁAGODZENIA   SKUTKÓW   BEZROBOCIA  

I   AKTYWIZACJI   ZAWODOWEJ  –  ROK   2006”

Realizacja w 2006 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia,  
łagodzenia skutków bezrobocia  i aktywizacji zawodowej

W roku 2006 limit środków FP wyniósł 4 784 200 zł. – nastąpił więc 
wzrost o 0,7 % w porównaniu do roku 2005. Natomiast liczba osób objętych 
programami wzrosła o 5,9 % . 

Zakładamy, że dalszy wzrost  środków FP na realizację programów rynku 
pracy w roku 2007, spowoduje objęcie większej liczby osób tymi programami 
i będzie to znaczący element wpływający korzystnie na  sytuację na lokalnym 
rynku pracy. 

*-  łącznie z projektami realizowanymi w ramach SPO RZL
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POWIATOWA  STACJA  SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W BRZOZOWIE

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

Podsumowanie działań w 2006 roku cz.1
Warunki zdrowotne środowiska

W 14 wodociągach objętych monitoringiem nastąpiła poprawa jakości 
wody pod względem bakteriologicznym, wszystkie wodociągi produkowały 
wodę odpowiadającą wymaganiom, natomiast  pod względem fizyko–che-
micznym 7 wodociągów produkowało wodę nieodpowiadającą wymogom  
z uwagi na występujące przekroczenia zawartości głównie żelaza, manga-
nu i mętności.  Dokonano modernizacji  stacji uzdatniania wody w Golco-
wej, co wpłynęło na poprawę jakości wody. Na terenie powiatu znajduje się  
basen kryty  w Zespole Szkół w Bliznem, w którym jakość wody nie była  
kwestionowana. Dokonano odbioru nowej Pływalni „Posejdon” przy Szko-
le Podstawowej w Brzozowie z niecką basenową, basenem zjeżdżalni ru-
rowej oraz wanną masażu wodnego. Brak jest zorganizowanych kąpielisk. 
Domy Opieki Społecznej  (2 całodobowe, 3 pobytu dziennego), zostały 
dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Obiekty użyteczności publicz-
nej - zarówno obiekty wczasowo-turystyczne, hotele, zakłady fryzjerskie  
i kosmetyczne, dworzec PKS, a także środki transportu do przewozu dzieci, 
pasażerów, chorych i zwłok, nie budziły zastrzeżeń sanitarnych.

Żywność i żywienie
W 2006 r. na terenie powiatu funkcjonowało 406 obiektów produkcji  

i obrotu środkami spożywczymi, kosmetykami oraz  materiałami do kon-
taktu z żywnością. W obiektach tych  przeprowadzono ogółem 458  kon-

troli sanitarnych. Ilość obiektów w stosunku do 
roku ubiegłego uległa  zmniejszeniu o 12, doty-
czy to zwłaszcza małych sklepów spożywczych  
i obiektów małej gastronomii. Z pobranych do 
badania w ramach urzędowej kontroli i moni-
toringu próbek żywności negatywnie oceniono 
16, w tym 8 pod względem mikrobiologicznym 
i 8 chemicznym. W roku 2006 ilość próbek za-
kwestionowanych była nieznacznie wyższa niż 
w roku 2005 r. 

Na terenie powiatu prowadzi działal-
ność 33 zakłady produkcji żywności. Podczas 
przeprowadzonych kontroli w 2 zakładach 
branży piekarniczej stwierdzono niewłaściwy 
stan sanitarny. Podjęto odpowiednie działania. 
Prowadzone kontrole sanitarne w zakresie re-
alizacji systemu kontroli wewnętrznej, w tym 
GHP i GMP oraz HACCP ze szczególnym 
uwzględnieniem ich dokumentowania dla po-
trzeb oceny ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa 
żywności wykazały, że w większości obiek-
tów opracowane i wdrożone są zasady GHP 
i GMP. W 2006 r. prowadzono dalsze działa-

4 lutego br. odbyły się wybory do Rad 
Powiatowych Izb Rolniczych w całej Polsce. 
Na obszarze województwa podkarpackiego 
rolnicy uprawnieni do udziału w wyborach 
oddawali swoje głosy na kandydatów startu-
jących na radnych powiatowych izby. Kandy-
dujący starali się o 279 mandatów, jakie przy-
padły na Podkarpacką Izbę Rolniczą. 

Powołano 159 komisji okręgowych do 
przeprowadzenia wyborów. W każdej gminie 
znajdował się jeden lokal wyborczy-łącznie 159. Uprawnionych do 
głosowania było ok. 700 tys. Głosowanie odbywało się w godz. od 
8:00 do 18:00. W woj. podkarpackim głosowało przeszło 15 tys. 
uprawnionych, a  frekwencja wyniosła 2,2 %. 

Delegatami Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej 
zostali: Zródło http://www.pir.xo.pl

Gmina Brzozów – Czesław Kędra, Antoni Mazur
Gmina Dydnia – Jan Biesiada, Stanisław Grzesiewicz
Gmina Domaradz – Stanisław Domaradzki
Gmina Haczów – Daniel Gębuś, Adam Józefczyk
Gmina Jasienica Rosielna – Ryszard Walczak
Gmina Nozdrzec – Marian Fil, Toczek Witold

Podkarpacka Izba Rolnicza jest samorządem 
rolniczym województwa podkarpackiego. Ustawa  
o izbach rolniczych jako główny cel i podstawowe za-
danie samorządu rolniczego ustanawia działanie na 
rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezen-

towania interesów zrzeszonych w nich członków. 
Ustawa stanowi, że izby rolnicze wpływają na kształ-

towane polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji. W roku 
bieżącym obchodzi 10-lecie funkcjonowania.

Wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych

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
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nia instruktażowe zwłaszcza w zakresie wdra-
żania HACCP. W 2 zakładach system HACCP 
został wdrożony, natomiast w 23 obiektach jest  
w trakcie wdrażania. 

W 2006 r. kontynuowano wzmożony nad-
zór w sklepach wielkopowierzchniowych oraz 
placówkach  gastronomicznych  usytuowanych   
w miejscowościach wypoczynku i przy trasach 
turystycznych, w których  kontrole prowa-
dzono również w godzinach popołudniowych  
i w dni wolne od pracy. Podczas przeprowadzo-
nych kontroli w jednym przypadku stwierdzono 
niewłaściwy stan techniczno - sanitarny pijalni 
piwa, podjęto stosowne działania. W pozosta-
łych obiektach  nie stwierdzono większych nie-
prawidłowości.   

Środowisko pracy
W ewidencji zakładów pracy jest 139 

obiektów. Nadzorem sanitarnym objęto 62 zakła-
dy pracy, w których zatrudnionych jest 2702 pra-
cowników. Przeprowadzono ogółem 95 kontroli 
i rekontroli. W 12 zakładach pracy stwierdzono 
przekroczenie najwyższych dopuszczalnych stę-
żeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, 
w ekspozycji których pracuje 301 pracowników,  
w tym: hałas 294 i wibracja 37 osób. W stosun-
ku do roku 2005 uległa zmniejszeniu o 150 osób 
liczba pracujących w ekspozycji przekroczenia 
dopuszczalnych norm. W ekspozycji czynni-
ków rakotwórczych pracuje ogółem 162 osoby,  
w tym 23 kobiety. Są to pracownicy przetwór-
stwa drzewnego - 158 osób oraz służby zdrowia 
- 4 osoby.

Na czynniki biologiczne głównie ekspono-
wani są pracownicy leśnictwa, służby zdrowia i 
rolnictwa – ogółem 667 osób. W roku 2006 noto-
wano chorobę zawodową  u nauczyciela będące-
go na emeryturze.

Na terenie powiatu brzozowskiego pro-
wadzi działalność 6 dystrybutorów substancji  
i preparatów chemicznych, a 25 zakładów stosuje  
w działalności zawodowej substancje  i prepara-
ty chemiczne. Liczby te nie  uległy zmniejszeniu  
w stosunku do roku ubiegłego. Stwierdzone 
uchybienia dotyczyły: braku karty charakterysty-
ki substancji lub preparatu chemicznego, błędów 
w kartach charakterystyk substancji lub prepara-
tu chemicznego, braku badań lekarskich pracow-
ników, nieaktualnych badań i pomiarów wystę-
pujących czynników szkodliwych dla zdrowia, 
braku wymaganego zaplecza socjalnego. Podjęto 
niezbędne czynności w zakresie wyeliminowa-
nia ww. uchybień. Stan sanitarno-porządkowy  
w nadzorowanych zakładach pracy ocenia się 
jako zadowalający i utrzymany jest  na poziomie 
roku ubiegłego.

Placówki nauczania i wychowania
Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży 

nadzoruje 82 obiekty stałe. Ponadto obiek-

ty sezonowe związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży, wodo-
ciągi w zakładach nauczania i wychowania oraz samochody do prze-
wozu dzieci i młodzieży. Przeprowadzono 149 kontroli sanitarnych.  
 W stosunku do 2005 r. stan sanitarno-techniczny zakładów na-
uczania i wychowania uległ  poprawie. W 2006 r. oddano do użytku nowy 
budynek  szkoły filialnej w Krzemiennej, nową pełnowymiarową salę gim-
nastyczną w Baryczy, zakończono remont kapitalny budynku szkolnego 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie i remont 
częściowy przedszkola Sióstr Służebniczek w Domaradzu. Wszystkie 
szkoły są skanalizowane i posiadają ubikacje wewnętrzne. Tylko Szko-
ła Filialna w Bukowie  nie posiada centralnego ogrzewania. W dalszym 
ciągu kilka budynków przedszkolnych wymaga modernizacji. Zbadano 
725 stanowisk uczniowskich pod względem dostosowania tych stano-
wisk do wzrostu ucznia. Tylko sporadycznie, w pojedynczych oddziałach 
występują nieprawidłowości w dostosowaniu mebli do wzrostu uczniów. 
Wymiana mebli szkolnych na atestowane dokonuje się w około 10% 
placówek rocznie i to w niepełnym zakresie. Tempo wymiany urządzeń  
i sprzętu sportowego na atestowany jest również niezadowalające.  
28 placówek wydaje posiłki ciepłe dla 22851 osób, co stanowi wzrost 
w stosunku do roku ubiegłego o 29%. 29 placówek wydaje II śniadania 
dla 2153 osób. Stanowi to wzrost o 3% w stosunku do roku ubiegłego.  
W zakresie dożywiania należy podkreślić znaczne zaangażowanie Gmi-
ny Domaradz i Jasienica. Również stan sanitarny miejsc przygotowania 
i wydawania posiłków nie budził zastrzeżeń. Oceniono rozkłady zajęć  
w 234 oddziałach. Nieprawidłowości występują sporadycznie. W stosun-
ku do ubiegłego roku wyeliminowano przerwy 5 minutowe.  

Oświata zdrowotna i promocja zdrowia
Kierunki działań Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przyję-

te  do realizacji w 2006 roku wynikały z zadań Narodowego Programu 
Zdrowia, problemów zdrowotnych i potrzeb środowiska lokalnego. Dzia-
łalność prowadzona była tak jak w roku ubiegłym  poprzez realizację pro-
gramów: 6 ogólnopolskich, 6 wojewódzkich  i 1 lokalnego, tj: „Radosny 
Uśmiech, Radosna Przyszłość ”, „Już teraz mogę zadbać o zdrowie swe-
go przyszłego dzie-
cka - zapobieganie 
wadom cewy nerwo-
wej”, „Przedszkolny 
Program WZW typu 
A”, „Zapobiega-
nie WZW w zakła-
dach produkujących  
i wprowadzających 
żywność do obrotu”, 
„Różowa wstążecz-
ka”, „Wolność odde-
chu - zapobieganie 
astmie”, „Stres pod 
kontrolą”, „Co każda 
kobieta wiedzieć po-
winna”, „Wiem co jem i dlaczego”, „Program edukacji zdrowotnej dla 
pacjentów z nadciśnieniem tętniczym” ,”Dobra forma to radość życia  
w każdym wieku” ”Szkolne programy antytytoniowe”, „Zawsze razem”. 
Tematyka dotyczyła: chorób zakaźnych, nowotworowych, higieny jamy 
ustnej, chorób serca, zapobiegania astmie, zapobieganie stresowi, wad 
cewy nerwowej, tematyki antytytoniowej, HIV/AIDS, higieny osobistej 
i zdrowego stylu życia. Organizowane były również akcje-kampanie  
o.z. tj: „Światowy Dzień Zdrowia”, „Żółty Tydzień”,

„Światowy Dzień bez Tytoniu”, „Bezpieczne wakacje”, „Dzień Walki  
z Rakiem”, „Rzuć palenie razem z nami”, „Światowy Dzień AIDS” 
- Kampania „Rodzina  Razem Przeciw  AIDS”. Dodatkowo w roku 2006 
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„Słuchaj, ucz się i żyj  
- Razem przeciwko uzależnieniom”
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przeprowadzono działania dotyczące przemocy i agresji – zorganizowano konkurs 
literacki dla dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej „Nie zamykaj 
oczu”.

W roku 2006 po raz ko-
lejny realizowane były także 
na terenie Gminy Brzozów 
działania dotyczące uzależ-
nień „Słuchaj, ucz się i żyj 
– Razem przeciwko uzależ-
nieniom”. Podjęte działania  
w ramach programów i akcji  
prowadzone były poprzez or-
ganizowanie narad, szkoleń, 
konferencji, konkursów, dys-
trybucji materiałów oraz im-
prez oświatowo-zdrowotnych 
do środowisk: dzieci i mło-

dzieży w systemie szkolnym 
i pozaszkolnym, nauczycieli i wychowawców, rodziców, pacjentów, pracowni-
ków placówek służby zdrowia, zakładów pracy i instytucji. W ramach realizacji 
przedsięwzięć programowych i nieprogramowych współpracowano ze Starostwem 
Powiatowym, samorządami lokalnymi, służbą zdrowia, placówkami oświatowo - 
wychowawczymi, zakładami pracy, kołami gospodyń wiejskich, policją, Brzozow-
skim Domem Kultury, Firmą Glaxo Smith, Firmą AVON, Klubem „Amazonki”, 
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Świetlicą Socjoterapeutyczną, Muzeum 
Regionalnym, PTOZ w Rzeszowie i mediami. W roku 2006 przeprowadzono rów-
nież 69 wizytacji w obiektach na terenie powiatu.

Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się organizowane po raz pierwszy 
Dni Otwarte  Inspekcji  Sanitarnej – 
udział wzięło 800 osób, głównie  dzieci 
i młodzieży.   

Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Brzozowie
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Przedszkolny Program WZW  
„Żółty Tydzień”

Pamiątkowe zdjęcie przy dinozaurach

Co to jest sepsa?
Sepsa, zwana potocznie posocznicą, jest nadmierną reakcją zapalną 

organizmu, wywołaną przez infekcję bakteryjną (lub toksyny bakteryjne), 
wirusową, pasożytniczą lub grzybiczą. W pewnych warunkach w odpo-
wiedzi na czynnik zakaźny (bakteryjny, wirusowy, itd.) układ odpornoś-
ciowy ulega zbyt silnej aktywacji i proces zapalny, który w prawidłowych 
warunkach ma służyć obronie organizmu, obraca się przeciw niemu i mó-
wiąc obrazowo – ogarnia cały organizm tak jak pożar las.

Sepsa może rozwinąć się wskutek umiejscowionego zakażenia, na 
przykład po zabiegach operacyjnych i urazach, jak również w przebiegu 
chorób narządów wewnętrznych, takich jak np. zapalenie płuc, zakażenie 
dróg moczowych czy inne schorzenia w obrębie jamy brzusznej. Przyczy-
ną bywają też zakażone odleżyny. 

Początkowo układ odpornościowy uruchamia miejscową reakcję 
przeciwzapalną, w ramach której wydzielane są różne substancje zwane 
cytokinami. Regulują one przebieg reakcji obronnej, sprzyjają napływo-
wi komórek odpornościowych. W miejscu toczącej się reakcji zapalnej 
pojawia się obrzęk, zaczerwienienie i nadmierne ocieplenie chorego miej-
sca. Jeśli miejscowo proces zapalny nie zostanie opanowany, w przebiegu 
zakażenia może dojść do przedostania się drobnoustroju do krwi, czyli 
do jej zakażenia, a następnie wraz z krwią zakażenie rozprzestrzenienia 
się po całym organizmie. Układ immunologiczny (odpornościowy) zo-
staje nadmiernie zaktywowany, rozwija się bardzo silna reakcja zapalna,  
a w skrajnych przypadkach dochodzi do aktywacji procesu krzepnięcia. 
Cytokiny w dużych ilościach przedostają się do krwiobiegu i powodują 
szereg reakcji, takich jak: przyspieszenie czynności serca, podwyższenie 
temperatury ciała, uszkodzenie ściany naczyń krwionośnych, co sprzyja 
powstawaniu w ich świetle mikrozakrzepów. Te z kolei utrudniają prze-
pływ krwi, prowadząc do niedokrwienia i co za tym idzie niedotlenienia 
tkanek i narządów. Dochodzi do akumulacji w tkankach szkodliwych pro-

duktów przemiany materii i zatrucia nimi. Z drugiej 
strony uszkodzone naczynia krwionośne tracą swą 
szczelność i przepuszczają osocze do tkanek, co skutku-
je zmniejszeniem wypełnienia łożyska naczyniowego  
i spadkiem ciśnienia krwi. Reakcje te przebiegają zwy-
kle burzliwie prowadząc często do wielonarządowej 
niewydolności, i jeśli nie podejmie się leczenia - do 
śmierci.

Jako niewydolność wielonarządową określa się 
stan, w którym dochodzi do upośledzenia działania 
dwóch lub więcej narządów lub układów (np. odde-
chowego, moczowego, krążenia). Jeżeli proces ten 
obejmuje niewydolność układu sercowo-naczyniowe-
go, rozwija się tzw. wstrząs septyczny. Wstrząs sep-
tyczny jest formą ciężkiej sepsy, w której utrzymuje 
się bardzo niskie ciśnienie krwi mimo właściwego 
wypełnienia łożyska naczyniowego, a utrzymanie pra-
widłowych wartości ciśnienia wymaga podawania le-
ków obkurczających naczynia lub zwiększających siłę 
skurczu mięśnia sercowego.

Do czynników ryzyka sepsy zalicza się uprzed-
nie zabiegi operacyjne, starszy lub bardzo młody wiek, 
wstrząs, przebyty uraz, oparzenie, wcześniejsze lecze-
nie sterydami lub lekami immunosupresyjnymi (np. 
po przeszczepach narządów), współistniejące choroby 
przewlekłe.

Objawami sepsy są: gorączka, dreszcze, szyb-
ka akcja serca, pocenie się, wybroczyny na skórze,  
z czasem dołączają się zmiany narządowe. Ciężka sep-
sa, czyli wywołująca niewydolność więcej niż jednego 
narządu, wymaga leczenia na oddziale intensywnej 
terapii. 

W leczeniu sepsy stosuje się antybiotyki, zwy-

Sepsa, czyli „pożar krwi”
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Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Brzozowie

9 lutego br. w Świetlicy PSSE  
w Brzozowie w ramach nowego progra-
mu edukacyjnego “TRZYMAJ FORMĘ” 
odbyło się szkolenie dla szkolnych ko-
ordynatorów, tj. nauczycieli, pedagogów  
i higienistek szkolnych wdrażających ten 
program w szkołach.

Powyższy program adresowany jest 
do uczniów klas I-III i ich rodziców z 20 
gimnazjów powiatu brzozowskiego. Ce-
lem głównym programu jest zwiększenie 
świadomości dotyczącej wpływu żywienia 
i aktywności fizycznej na zdrowie. Nato-

miast cele szczegółowe obejmują:
- pogłębienie wiedzy w zakresie 
znaczenia zbilansowanej diety  
i aktywności fizycznej dla organi-
zmu człowieka,
- kształtowanie zmiany postaw  
i zachowań związanych z prawid-
łowym żywieniem, odpowiednią  
jakością zdrowotną żywności i ak-
tywnością fizyczną,
- dostarczenie wiedzy i umiejęt-
ności korzystania z informacji 
zamieszczonych na opakowaniach 
produktów spożywczych.

Zorganizowane szkolenie miało na 
celu przedstawienie i omówienie progra-
mu (metoda projektu), a także materiałów 
i pomocy programowych. Wykład doty-
czący tematów żywieniowych przedsta-
wiła Kierownik Działu Higieny Żywności 

TRZYMAJ  FORMĘ ...

i Żywienia PSSE w Brzozowie Urszula 
Walków. W roku szkolnym 2006/2007 
rozpoczęliśmy I edycję programu – pro-
gram trwać będzie 3 lata.

Konferencję rozpoczął Dyrektor PSSE w Brzozowie T. Pióro  

kle bardzo silnie działające, oraz wiele innych leków w celu 
podtrzymania funkcji poszczególnych narządów. Zawsze przed 
rozpoczęciem leczenia antybiotykami należy pobrać odpowied-
ni materiał do badań mikrobiologicznych, aby ustalić przyczy-
nę choroby i dobrać najbardziej skuteczne leczenie.

Już dziś możesz przygotować się do pozyskania środków finansowych na inwestycje w latach 2007- 2013.
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług Punktu Konsultacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorców, gdzie 
uzyskać można szereg ważnych informacji, niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu małych i średnich firm. 
 
Konsultant pomoże wybrać odpowiedni program pomocowy, przedstawi zakres finansowania przedsięwzięcia, udzieli Państwu 
wskazówek jak napisać dobry biznes plan.
Warto się tym zainteresować, warto korzystać z tych środków, które są bezzwrotną, nieopodatkowaną dotacją. 
 
Po szczegółowe informacje, broszury i materiały zapraszamy do odwiedzenia naszego Punktu Konsultacyjnego, który mieści 
się w Brzozowie, w budynku Podkarpackiego Banku Spółdzielczego. Numer telefonu, pod którym od poniedziałku do 
piątku, w godz. 7.30 - 15.30 dyżurują konsultanci to -  013 4343381.

Alicja Pocałuń-Curzydło
konsultant

Jesteś właścicielem firmy?

W dniu 09.02.2007 r. w Gimnazjum Brzozowskim Pań-
stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie wygłosił 
prelekcję do rodziców dotyczącą uzależnień. Na tym spotkaniu 
przedstawiony i omówiony  został przez Inspektora  także temat 
związany z zapobieganiem sepsie. 

UWAGA !!!
Zagubiono legitymacje szkolne na nazwiska: 

Jakielaszek Karolina - kl. II b ZSB, Wojtowicz Bartłomiej - kl. III TB 2 ZSB, 
Mazur Tomasz - kl. III TB 2 ZSB 

oraz legitymację kombatancką na nazwisko Zofia Szmela

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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Czy powiat brzozowski należy do bezpiecznych rejonów woje-
wództwa podkarpackiego, czy też  kraju?

Dokonując szczegółowej  analizy danych gromadzonych w zbio-
rach Komendy Wojewódzkiej Policji oraz naszej jednostki, można 
stwierdzić jednoznacznie, że liczba ogólna przestępstw popełnionych na 
terenie powiatu brzozowskiego w ostatnich pięciu latach uległa istotne-
mu zmniejszeniu. Dotyczy to ogólnej  liczby  czynów  przestępczych, jak 
również  kategorii przestępstw określanej jako kryminalna. Odnosząc się 
do danych z ostatnich pięciu lat, to w  2002 roku  popełniono ogółem  978 
przestępstw, w tej liczbie  499  były to  przestępstwa kryminalne. Przez  
kolejne pięć lat  utrzymaliśmy najniższy wskaźnik zagrożenia  przestęp-
czością na terenie Podkarpacia. Ponadto doprowadzono do znacznego 
ograniczenia uciążliwej dla społeczeństwa liczby przestępstw kryminal-
nych. W ostatnim, tj. 2006 r. zanotowano ponad 200 przestępstw mniej  
w porównaniu  do 2002 roku, z czego dokładnie  o 100 mniej  prze-
stępstw o charakterze kryminalnym.

Na  podkreślenie zasługuje tendencja spadkowa w większości  ka-
tegorii  przestępstw  kryminalnych:
-  przeciwko życiu i zdrowiu – o 20% mniej,
-  przeciwko mieniu – o 3,9% mniej.

Starając się zobrazować i porównać poziom bezpieczeństwa   
w skali administracyjnej kraju, Policja posługuje się wskaźnikiem zagro-
żenia przestępczością przyjętą na liczbę mieszkańców. W ocenie całego 
kraju  podsumowując  dane za 2006 rok, stwierdzono wskaźnik  zagro-
żenia  wynoszący 337,7 przestępstw na 10 tysięcy  mieszkańców (lub też 
3 377 przestępstw  na 100 tys. mieszkańców).

W województwie podkarpackim wskaźnik ten wyniósł 197 prze-
stępstw  (był najniższym w kraju), natomiast na terenie naszego powiatu  
odnotowaliśmy 116 przestępstw (na 10 tysięcy mieszkańców) i był to 
najniższy wskaźnik  na Podkarpaciu. 

Poprzez analogię do danych ogólnokrajowych można jednoznacz-
nie potwierdzić, że w  Brzozowskim odnotowano w ubiegłym roku trzy-
krotnie mniej przestępstw w porównaniu do średniego zagrożenia prze-
stępczością zanotowanego  na terenie kraju. 

Powyższa sytuacja pomimo pozytywnych aspektów naszych dzia-
łań,  nie pozwala na  lekceważenie pojawiających się problemów  z prze-
stępstwami występującymi w powiecie, które stanowią o powszechnym 
poczuciu bezpieczeństwa w naszych  lokalnych  społecznościach. Wśród 
negatywnych  zachowań  należy wymienić  niszczenie  elewacji  bu-
dynków, przystanków autobusowych, pojemników na śmieci,  czy też  
oznakowania dróg, bywa  że  tuż  po ich  zamontowaniu.

Pojawiają się również przypadki włamań do samochodów, gdzie 
łupem złodziei padają radioodtwarzacze, ale także gaśnice samochodowe 
oraz przedmioty pozostawione w pojazdach najczęściej  zaparkowanych  
przy drodze,  w miejscu  nieoświetlonym i  oddalonym  od  najbliższych  
posesji.

Z danych dotyczących przestępczości wynika, że nieletni w na-
szym powiecie  coraz  rzadziej  wchodzą w konflikt z prawem. W 2002 
roku nieletni popełnili 86 przestępstw, a w minionym  już tylko 26. Ten 
znaczący spadek, o 60 przestępstw mniej, może sugerować, że udział 
nieletnich  w przestępczości  jest coraz mniejszy. Niemniej jednak może 
być to  zjawisko występujące okresowo lub wymagające większego za-
interesowania i szczegółowej analizy  ze strony policjantów  zajmują-
cych się problematyką nieletnich.

W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na drogach powia-
tu brzozowskiego  okres  ubiegłego  roku, charakteryzował się spadkiem  
liczby wypadków drogowych czyli zdarzeń drogowych  z poważnymi 

skutkami, gdzie w stosunku do sprawców skierowa-
no  oskarżenia do sądów za popełnienie przestępstwa.  
W latach poprzednich,  tj. w 2004 r. odnotowano  24 wy-
padki drogowe, w 2005 roku 19 wypadków, natomiast 
w ubiegłym 2006 roku  stwierdzono popełnienie 14 tego 
rodzaju zdarzeń. Odmiennie przedstawia się sytuacja  
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POWIAT  BRZOZOWSKI    
– BRZOZOWSKĄ  ENKLAWĄ  

BEZPIECZEŃSTWA

Przestępstwa stwierdzone (ogółem) na terenie  
 powiatu brzozowskiego w latach 2002 - 2006

Wskaźnik zagrożenia przestępczością (ogółem)  
na 10 tys. mieszkańców

Przestępstwa popełnione przez nieletnich 
na terenie powiatu brzozowskiego 

w latach 2002 - 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/

DZIAŁANIA  PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ  
W  BRZOZOWIE  W  OKRESIE  OD  01. 01.  DO  30. 01. 2007 r.
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W okresie od 01.01.2007 r. do 30.01.2007 r. odnotowano 
53 zdarzenia w tym: – 5 pożarów. W działaniach związanych 
z gaszeniem pożarów brało udział 11 zastępów straży pożarnej 
w składzie 50  ratowników PSP i OSP. W opisywanym okresie 
miały miejsce 43 miejscowe zagrożenia, w których brało udział 
52 zastępy, w składzie 151 ratowników. Odnotowano 5 fałszy-
wych alarmów.

Charakterystyczne zdarzenia z ostatniego okresu:
      1.01.2007 r. miał miejsce pożar budynku mieszkalnego  

w miejscowości Domaradz. O godz. 15.37 Powiatowe 
Stanowisko Kierowania w Brzozowie otrzymało infor-
mację o pożarze budynku mieszkalnego. Dyżurny na 
miejsce pożaru zadysponował 1 zastęp z Jednostki Ra-

towniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie, 
oraz 1 z OSP Domaradz. W chwili przybycia na miejsce zda-
rzenia straży pożarnej, paliła się sadza w przewodzie komino-
wym, oraz boazeria wokół otworu rewizyjnego na kominie w 
części mieszkalnej domu. Akcji towarzyszyło  duże zadymie-
nie. Przybyły zastęp miejscowej OSP jako pierwszy włączył się 
do działań gaśniczych rozwijając linię gaśniczą, usunięto żar z 
pieca CO, zamknięto dopływ powietrza do pieca i komina. Po 
przybyciu zastępu JRG ustawiono drabiny do szczytu komina 
i przy użyciu szczotki kominowej stłumiono palącą się sadzę. 
Przewietrzono pomieszczenia, dokonano dokładnych oględzin 
pomieszczeń przyległych do komina i samego przewodu komi-
nowego. Po zakończeniu działań polecono właścicielowi wy-

mianę drzwiczek rewizyjnych w kominie, przed ponow-
nym użytkowaniem.
15.01.2007 r. miał miejsce pożar budynku mieszkalne-
go w miejscowości Wydrna. O godz. 11.16 Powiatowe 
Stanowisko Kierowania w Brzozowie otrzymało infor-

mację o pożarze. Dyżurny na miejsce pożaru zadysponował  
2 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powia-
towej PSP w Brzozowie, oraz 4 z OSP. W chwili przybycia na 
miejsce zdarzenia straży pożarnej, paliło się poddasze budynku 
drewnianego - niezamieszkanego. 
 Na miejsce pożaru przybył jako pierwszy zastęp   
z JRG i podał 2 prądy wody w natarciu na palący się obiekt. 
Ratownicy odłączyli dopływ energii elektrycznej na słupie. 
Przybywające kolejno jednostki OSP włączyły się do działań. 
OSP Dydnia zbudowała stanowisko wodne na pobliskim poto-
ku zasilając samochód z JRG. Następnie przystąpiono do doga-
szania i częściowej rozbiórki konstrukcji dachu. Spaleniu ule-
gło: część konstrukcji dachu, ocieplenie stropu (siano, słoma).       

27.01.2007r. miał miejsce wypadek w miejscowo-
ści  Hłudno. O godz. 11.32 Powiatowe Stanowisko 
Kierowania w Brzozowie otrzymało informację  

o zdarzeniu. Dyżurny na miejsce zdarzenia zadysponował 
1 zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Po-
wiatowej PSP w Brzozowie. W chwili przybycia na miejsce 
zdarzenia strażacy zastali dwa samochody osobowe po zde-
rzeniu czołowym znajdujące się na poboczu jezdni, bloku-
jące  częściowo jeden pas ruchu. W pojazdach nie było osób 
poszkodowanych, które zostały zabrane przez karetkę Pogo-
towia Ratunkowego do szpitala. Na miejscu zdarzenia po-
został pasażer samochodu Łada, któremu zespół pogotowia 
opatrzył ranę. Przybyły zastęp JRG Brzozów zabezpieczył 
teren działań, odłączono akumulatory i zakręcono zawór butli  
z gazem w samochodzie Łada. Po przybyciu na miejsce akcji  
patrolu Policji,  zespół JRG powrócił do bazy.  Akcja trwała 
blisko 2 godziny.

Informacje zebrał i opracował: 
    mł.kpt. Tomasz Mielcarek   

dotycząca  kolizji drogowych, których skutkiem są w większości uszko-
dzenia pojazdów.

W tej kategorii zdarzeń liczba zgłoszeń i podejmowanych  
w związku z tym interwencji rosła na przestrzeni ostatnich kilku lat. 
Dla przykładu  w roku 2002 zanotowaliśmy zgłoszenie 208  kolizji dro-
gowych, następnie w kolejnych latach nastąpił  wzrost do 308 kolizji  
w 2005 roku. Rok  ubiegły 2006, to nieznaczny spadek kolizji do liczby  
298  (mniej o 10 kolizji). 

Bardzo istotnym czynnikiem mającym wpływ na ocenę  stanu 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym są skutki zdarzeń, gdzie w tej ka-
tegorii odnotowano wzrost liczby osób rannych  oraz utrzymująca się 
liczba ofiar śmiertelnych. W ostatnich pięciu latach  na terenie powiatu  
łącznie skutkiem zdarzeń drogowych było 28 ofiar śmiertelnych oraz 
1291 osób rannych.

Najtragiczniejszy był 2005 rok, gdzie odnotowano 9 ofiar śmier-
telnych, natomiast w 2006 roku  potwierdzono największą liczbę osób 
rannych, łącznie 131. 

Wypadki drogowe i kolizje zaistniałe na terenie
powiatu brzozowskiego oraz ich skutki 

w latach 2002 - 2006

mł. asp. Joanna Kędra
Oficer prasowy
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AGENCJA  RESTRUKTURYZACJI 
I  MODERNIZACJI  ROLNICTWA

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

1 grudnia 2006 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
rozpoczęła  wypłacanie dopłat bezpośrednich za 2006 r.

W województwie podkarpackim w ramach płatności bezpośrednich 
jednolitych i uzupełniających wypłacono rolnikom 121 696 812,58 zł., 
a w zakresie „Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania” 132 629 420,28 zł. (płatności 
zrealizowane w okresie od 1 grudnia 2006 r. do 11 stycznia 2007 r.).

Wypłata należności beneficjentom, którzy złożyli wnioski w kam-
panii 2006 r. będzie trwała do 30 czerwca 2007 r.

Dnia 15 marca 2007 r. rusza kolejna 
tura składania wniosków o dopłaty bezpo-
średnie. Ponadto Agencja intensywnie przy-
gotowuje się do wdrażania kolejnych zadań 
wynikających z nowej perspektywy finanso-

wej UE na lata 2007-2013. Ambitnym 
celem będzie rozpoczęcie wdrażania 

jak największej liczby działań  no-
wego Programu Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich. Zebrane 
dotychczas doświadczenia 

z wdrażania poprzednich 
programów  pozwala-

ją sądzić, że Agencja 
dobrze wywiąże się z 

powierzonych jej zadań.
ARiMR

Parafia Rzymskokatolicka w Bliznem po raz kolejny była gospo-
darzem III Przeglądu Chórów Parafialnych Powiatu Brzozowskiego.  
Impreza miała miejsce 28 stycznia br. w miejscowym kościele parafial-
nym. Jej organizatorami byli: Związek Gmin Brzozowskich, Parafia Bli-
zne oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy Rosielnej.

Uczestników oraz zebraną publiczność powitał Jan Winiarski – Dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy Rosielnej, po czym Marek 
Ćwiąkała - Wójt Gminy Jasienica Rosielna rozpoczął imprezę. Repertuar 
tegorocznego przeglądu stanowiły kolędy i pastorałki.

Jako pierwszy w przeglądzie wystąpił mieszany chór parafialny 
działający przy parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie. Liczy 
on 50 członków i istnieje od 46 lat. Opiekunem i dyrygentem jest Tade-
usz Mrozek – organista brzozowskiej kolegiaty. Od dwóch lat jego pracę 
wspiera i chórem dyryguje Piotr Czuchra, który prowadzi naukę nowych 
utworów i przygotowuje chórzystów do występów. Chór reprezentował 
parafię i miasto m.in. w Wojewódzkim Przeglądzie Chórów w Rzeszowie, 
corocznie jest uczestnikiem Przeglądu Chórów w Bliznem, uświetniał 
też uroczystości w Miejscu Piastowym, w czasie pobytu Prymasa Józefa 
Glempa. 

Następnie zaprezentował się chór z kościoła pw. Matki Bożej Kró-
lowej Pełnej Łaski z Bliznego. Chór gospodarzy działa 5 lat. Jego współ-
założycielką a zarazem dyrygentką jest Iwona Stryczniewicz. Około 38 
chórzystów spotyka się na cotygodniowych próbach. Jego działalność 
skupia się głównie na występach podczas uroczystości parafialnych.

Ostatni wystąpił dziecięcy chór „Kamerton” ze Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Haczowie. Liczy on ok. 50 dziewczynek, a jego dyrekto-
rem artystycznym i dyrygentką jest Marta Sobota. Chór ma już na swo-
im koncie wiele sukcesów, m.in. w 2000 r. zdobył wyróżnienie w finale 
XX Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a capella w Bydgoszczy, w 2002 
r. zwyciężył w VI Wojewódzkim Przeglądzie Chórów „Święto Pieśni”  
w Kolbuszowej, zaś w 2006 r. wyśpiewał I miejsce w XII Ogólnopolskim 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. 

Wszystkie występy zostały nagrodzone przez publiczność grom-
kimi brawami, zaś przez organizatorów przeglądu pamiątkową statuetką  
i dyplomem.

Anielskie śpiewy w Bliznem
Przegląd Chórów Parafialnych Powiatu Brzozowskiego

 Anna Władyka

Chór parafialny z Brzozowa

Chórzyści z Bliznego

Chór „Kamerton” z Haczowa
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 Anna Kałamucka

1 lutego br. dziewięcioro rodziców 
z powiatu brzozowskiego, których co 
najmniej trzech synów wzorowo odbyło 
służbę wojskową, zostało odznaczonych 
srebrnymi medalami „Za za-
sługi dla obronności kraju”. 
Brązowym medalem został 
odznaczony również Starosta 
Brzozowski Zygmunt Błaż, 
który swoją pracą i działalnoś-
cią przyczynił się do rozwoju  
i umocnienia obronności Rzecz-
pospolitej Polskiej. Decyzję  
o przyznaniu odznaczeń podjął 
Minister Obrony Narodowej. 

Wyróżnionym rodzicom 
medale i legitymacje wręczył 
Starosta Brzozowski Zygmunt 
Błaż, a także przedstawiciele WKU w Sa-
noku - Komendant mjr Kazimierz Chorą-
żak i kpt. Mariusz Olszak. Wśród zapro-
szonych gości byli również: Wójt Gminy 
Nozdrzec - Antoni Gromala, Wójt Gminy 

Dydnia - Jerzy F. Adamski, Wójt 
Gminy Domaradz - Jan Pilch, 
Naczelnik Wydziału Porządku 
Publicznego, Bezpieczeństwa, 

Obronności i Spraw Obywatelskich – Je-
rzy Szubra oraz pracownicy z poszcze-
gólnych Urzędów Gmin.

Wśród odznaczonych znaleźli się: 
Maria i Jerzy Dżoń z Grabownicy Sta-

Odznaczenia „Za zasługi  
dla obronności kraju”

rzeńskiej (gm. Brzozów), Maria i Stani-
sław Filip z Golcowej (gm. Domaradz), 
Genowefa i Mieczysław Kijowscy z Huty 
Poręby (gm. Nozdrzec), Janina Kuźmiak 
z Końskiego (gm. Dydnia) oraz Zofia  
i Adam Żaczek z Grabownicy Starzeń-
skiej (gm. Brzozów).

Przedstawiciele władz samorządo-
wych wręczyli wyróżnionym pamiątko-
we dyplomy, kwiaty i drobne upominki. 
Wszyscy gratulowali rodzicom podkre-
ślając ich trud włożony w wychowanie 
dzieci na wzorowych obywateli kraju. 

Od 31 stycznia do 15 lutego b.r.  
w Muzeum Regionalnym im. Adama Fast-
nachta w Brzozowie można było obejrzeć 
wystawę grafik i ekslibrisów znanego arty-
sty Ziemi Sanockiej Zbigniewa Osenkow-
skiego. 

W spotkaniu zorganizowanym  
z okazji otwarcia wystawy wzięli udział 
goście i sympatycy brzozowskiego muze-
um: Henryk Kozik Przewodniczący Rady 
Powiatu w Brzozowie, Stanisław Pilszak 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozo-
wie, Beata Bodzioch-Kaznowska Sekretarz 
Gminy Brzozów, a także Jerzy F. Adamski 
Wójt Gminy Dydnia - prywatnie przyjaciel 
Zbigniewa Osenkowskiego oraz ks. Infułat 
Julian Pudło.  

Sylwetkę i dorobek artystyczny twór-
cy przedstawili w swoich wystąpieniach 
Dyrektor Muzeum Regionalnego Mariusz 
Kaznowski oraz Monika Sowińska, która 

podsumowując dorobek artysty stwierdziła, że „bohater wystawy jest autorem po-
nad 680 prac wykonanych różnymi technikami graficznymi: typografii, drzewory-
cie, miedziorycie i linorycie. Zaprezentował je w ramach 10 wystaw indywidualnych  
i 130 zbiorowych m. in. w Argentynie, Belgii, Chinach, Czechach, Danii, Francji, 
Hiszpanii, Kazachstanie, Litwie, Luksemburgu, Meksyku, Rumunii, Stanach Zjedno-
czonych, Turcji, Ukrainie, Wiel-
kiej Brytanii i we Włoszech”.

 W twórczości Zbigniewa 
Osenkowskiego można znaleźć 
różnorodną tematykę i motywy: 
konie, architektura drewnia-
na, piękno Polski południowo-
wschodniej. Szczególnie okazale 
prezentuje się cykl ekslibrisów 
wykonanych dla papieża Jana 
Pawła II. Warto też wspomnieć, 
że jest on laureatem wielu na-
gród i wyróżnień w Polsce i na 
świecie. - Twórczość artysty cechuje świeżość inwencji, zwięzła forma swobodnie,  
a niekiedy i żartobliwie wyrażona. W grafikach i rysunkach przewija się pozama-
larska rzeczywistość, którą mamy przyjemność obejrzeć w ramach prezentowanej  
w brzozowskim muzeum ekspozycji - powiedziała M. Sowińska. 

Głos zabrał również sam twórca, który złożył podziękowania za prezentację  
i w barwnej opowieści przybliżył historię ekslibrisów, techniki, narzędzia potrzeb-
ne do ich wykonywania oraz rolę ekslibrisów w dawnych i współczesnych czasach.  
Z nostalgią wspominał ś.p. Stanisława Dydka, który był jego nauczycielem w cza-
sach szkolnych, a także mówił o swoim zainteresowaniu eksponatami zgromadzony-
mi w Muzeum Pożarnictwa w Starej Wsi.

Wystawa została przyjęta z dużym zainteresowaniem. 

Magiczny świat ekslibrisów

Wystawa została przyjęta z dużym zainteresowaniem

Jacek Cetnarowicz

Brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”  
został odznaczony Starosta Brzozowski Z. Błaż

Grupowa fotografia odznaczonych osób  
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Jerzy F. Adamski, Zenon Dąbrowski, Damian Kierek oraz ks. Zyg-
munt Trojnar zostali tegorocznymi laureatami „Indywidualności roku 2006 
w regionie brzozowskim”. Wyróżnienia, jak co roku, przyznawali czytelni-
cy i kolegium redakcyjne „Wiadomości Brzozowskich”. - Tegoroczny kon-
kurs był 12 edycją przedsięwzięcia, które zainicjował w 1996 r. pierwszy 
dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzozowie 
Jerzy F. Adamski. Jego następczyni Halina Koś-
cińska wprowadziła kilka nowości, zwłaszcza 
nagradzanie laureatów statuetkami, zaprojekto-
wanymi przez brzozowskiego rzeźbiarza Piotra 
Worońca, a wykonanymi przez artystę rzeźbia-
rza Andrzeja Samborowskiego–Zajdla. W ciągu  
11 poprzednich edycji tytułem uhonorowano 
blisko 60 osób. Do tytułu za 2006 rok zgłoszono  
6 wniosków, z których komisja konkursu pozytyw-
nie rozparzyła 4 kandydatury – mówił rozpoczy-
nając uroczystość Mariusz Kaznowski Dyrektor 
Muzeum Regionalnego w Brzozowie i Redaktor 
Naczelny „Wiadomości Brzozowskich”. 

Jerzy F. Adamski został nagrodzony na 
wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Gminy Dydnia za propagowanie regionalizmu, 
turystyki i krajoznawstwa oraz budowanie spo-
łeczeństwa obywatelskiego i promowanie kultu-
ry chrześcijańskiej. 

Zenona Dąbrowskiego do nagrody wytypował Zarząd Zespołu Ob-
rzędowego „Graboszczanie” za zdobycie przez zespół czołowych lokat  
w trzech Ogólnopolskich Konkursach Tańca Ludowego w Rzeszowie oraz 
za krzewienie folkloru podczas 42-letniej pracy społecznej. 

Kolejną wyróżnioną osobą był Damian Kierek, który nagrodę otrzy-
mał na wniosek samorządowców z gminy i powiatu brzozowskiego, za 
ponadlokalne sukcesy w twórczości literackiej, a szczególnie za zdobycie 
wyróżnienia podczas XXX Ogólnopolskich Konfrontacji Poetyckich im. 

Haliny Poświatowskiej w Częstochowie, 
a także jako reżyser Teatru Amatorskich 
Tradycji Artystycznych, z którym zdobył 
nagrodę podczas Międzynarodowego Festi-
walu Dramaturgii Starożytnej „Bosporskie 
Agony” w Kerczu na Krymie. Damian Kie-
rek jest również laureatem 10 nagród kra-
jowych. 

  Czwarta statuetka trafiła do rąk ks. 
Prałata Zygmunta Trojnara proboszcza pa-
rafii w Przysietnicy. Otrzymał ja za zaan-
gażowanie w rozwój kościoła lokalnego  
i zainicjowanie powstania m.in. miejscowej 
świetlicy socjoterapeutycznej. O nadanie 
tytułu Z. Trojnarowi wnioskował Parafialny 
Oddział Akcji Katolickiej w Przysietnicy.

W części artystycznej wystąpił kwintet instru-
mentów dętych blaszanych Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I i II st. oraz Społecznej Szkoły Muzycznej  
II st. w Sanoku (Mateusz Wołczański, Krzysztof Flo-
rek, Krzysztof Żmuda, Adam Ziemiański, Kamil Wę-
grzyniak, opiekun Piotr Graboń). 

Indywidualności  
roku 2006 

Laureaci konkursu

Gratulacje zwycięzcom złożył również  
Mariusz Kaznowski

Magdalena Pilawska

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków Koło w Brzozowie 
po raz kolejny było organizatorem 
spotkania opłatkowego, które od-
było się 19 stycznia br. w restau-
racji Alta w Brzozowie. 

Udział w spotkaniu wzięli 
zaproszeni goście: Maria Kilar-
ska – Księgowa Zarządu Rejonu 
PSD w Sanoku, Krystyna Gralka 
– Sekretarz Zarządu Rejonu PSD 
w Sanoku, Stanisław Połdiak – 
Prezes Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków Koło w Brzozowie, 
Stanisław Pilszak – Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Polityki Społecznej Starostwa Po-
wiatowego w Brzozowie, Beata Bodzioch-
Kaznowska – Sekretarz Gminy Brzozów, 
mgr farmacji Barbara Sawka – właścicielka 

apteki przy ul. Podwale w Brzozowie, Zo-
fia Brodzicka - Przewodnicząca Polskie-
go Związku Niewidomych w Brzozowie, 
Alicja Sobaś – pielęgniarka Poradni Dia-
betologicznej w Brzozowie i Alina Zy-
garowicz – współwłaścicielka restauracji 
Alta w Brzozowie. 

Po przywitaniu wszystkich zebra-
nych przez Prezesa – St. Połdiaka członko-
wie koła złożyli sobie życzenia noworocz-
ne i podzielili się opłatkiem. Nie zabrakło 
również wspólnego kolędowania, do któ-
rego przygrywał zespół z BDK. Następnie 
Prezes w imieniu całego koła złożył na 

ręce Aliny Zygarowicz dyplom uznania za bezinteresowną pomoc w organizacji 
spotkań na rzecz PSD. Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem.

Do zorganizowania spotkania przyczynili się: Starostwo Powiatowe w Brzo-
zowie, Alina i Tadeusz Zygarowiczowie, Wacław Bieńczak, Barbara Sawka oraz 
firma Novo Nordisk. 

Spotkanie  opłatkowe  u  diabetyków

 Anna Kałamucka

Na spotkaniu nie zabrakło tradycyjnego 
 łamania się opłatkiem
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Tradycyjnie wzorem lat ubiegłych 
Zarząd Koła Polskiego Związku Niewi-
domych w Brzozowie zorganizował dla 
swoich członków 27 stycznia br. spot-
kanie opłatkowe. Uroczystość rozpoczę-
ła się mszą św. w kościele parafialnym  
w Brzozowie, której przewodniczył ks. 
Infułat Julian Pudło. 

Druga część spotkania odbyła się 
w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzo-
zowie, w którym udział wzięli zapro-

szeni goście oraz członkowie Polskiego 
Związku Niewidomych w Brzozowie 
wraz ze swoimi przewodnikami. Na po-

czątku Przewodnicząca PZN Zofia 
Brodzicka przywitała wszystkich 
przybyłych i złożyła życzenia no-
woroczne. Następnie głos zabrał 
Prezes Okręgu PZN w Rzeszowie 
Ryszard Cebula oraz Sekretarz 
Gminy Brzozów Beata Bodzioch-
Kaznowska. 

W dalszej kolejności wszy-
scy podzielili się opłatkiem, po-
święconym przez ks. Infułata Ju-

liana Pudłę, który złożył 
uczestnikom spotkania ży-
czenia noworoczne i zachę-
cił do wspólnego kolędowa-
nia. Do uświetnienia uroczystości 
przyczynił się Zygmunt Nowak 
z Brzozowskiego Domu Kultury, 
który zapewnił nam muzykę. 

Po części oficjalnej Zarząd 
Koła przygotował poczęstunek, 
podczas którego członkowie mie-
li okazję do wspólnych dyskusji, 
śpiewu kolęd i piosenek ludowych, 
omówienia swoich problemów, 
a także do zacieśnienia przyjaźni 

pomiędzy sobą. Każdy z zadowoleniem 
i uśmiechem opuszczał salę. Jednak, co   Zarząd Koła PZN w Brzozowie

Opłatek Polskiego Związku Niewidomych

dobre szybko się kończy. Mamy nadzie-
ję, że takie spotkania pozostaną na długo  
w naszej pamięci.

Uroczystość dla tak licznego grona 
mogła odbyć się dzięki sponsorom, którzy 
przekazali środki finansowe, jak również 
przyczynili się do organizacji. Serdeczne 
podziękowania należą się: Burmistrzo-
wi Brzozowa, Gminnemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej w Dydni, Dyrektor  
I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozo-
wie, Panu Franciszkowi Brodzickiemu  
i Pani Brygidzie Żyłce.  

Członkowie koła złożyli sobie noworoczne życzenia

Spotkanie zakończyło wspólne kolędowanie

4 lutego br. w Zespole Szkół w Wesołej odbyło się 
pierwsze sprawozdawczo wyborcze zebranie wiejskie, 
które Wójt Gminy Nozdrzec zwołał działając w opar-
ciu o § 20 Statutu Sołectwa  oraz Uchwałę Nr III/26/26 
Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 grudnia 2006 roku  
w sprawie zarządzenia  wyborów sołtysów i członków 
rad sołeckich w sołectwach Gminy Nozdrzec.
Porządek zebrania obejmował:
1. Sprawozdanie sołtysa z działalności rady sołeckiej za 

okres kadencji.
2. Dyskusję
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
4. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa i członków rady 

sołeckiej.
5. Przeprowadzenie głosowania.
6. Sprawy bieżące.

W zebraniu uczestniczyli: Wójt Gminy Nozdrzec 
Antoni Gromala, Przewodniczący Rady Gminy Noz-
drzec Roman Wojtarowicz Sekretarz Gminy Nozdrzec 
Maria Potoczna, Radny Rady Powiatu Marek Owsia-
ny. 

W spotkaniu udział wzięło 135 mieszkańców so-
łectwa Wesoła. Mieszkańcy wsi zgłosili tylko jednego 
kandydata na sołtysa - Jarosława Dąbrowskiego, który  
w tajnym głosowaniu uzyskał 119 głosów. Jarosław Dą-
browski, tą trudną i odpowiedzialną funkcję objął po 
Janie Pilchu, który w wyborach samorządowych 2006 

wybrany został Wójtem Gminy Domaradz. Fakt ten, był okazją do wy-
rażenia Janowi Pilchowi podziękowań ze strony mieszkańców i władz 
gminy, za 16 lat nader efektywnego i skutecznego działania.

Sołtysa Wsi Wesoła Jarosława Dąbrowskie-
go wspierać będzie 6 osobowa Rada Sołecka – do 
której mieszkańcy wybrali:Lesławę Baran, Roma-
na Dudka, Augustyna Karnasa, Ryszarda Kudłę, 
Edwarda Nikiel i Krzysztofa Sowę.

Zebranie w Wesołej było pierwszym w tej 
kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Kolejne 
– zgodnie z uchwałą rady – odbędą się w:
- Hłudnie  - 15 kwietnia 2007 r. o godz. 9.00  
w Domu Strażaka 

- Hucie Poręby - 18 kwietnia 2007 r.  o godz. 9.00  
w Szkole Filialnej  

- Izdebkach - 1 kwietnia 2007 r. o godz. 12.15 w Wiejskim Dom  
Kultury  

- Izdebkach  Rudawcu - 14 kwietnia 2007 o godz. 17.00 w Domu  
Wielofunkcyjnym

- Nozdrzcu - 15 kwietnia 2007 r. o godz. 12.15 w Domu Strażaka 
- Siedliskach 22 kwietnia 2007 r.  o godz. 12.15  w Domu Wielofunk-

cyjnym
- Warze w dniu  1 kwietnia 2007 r. o godz.  17.00 w Zespole Szkół  

Wesoła Ujazdy, 
- w sołectwie Wesoła Ryta Górka, Ujazdy  w dniu 22 kwiecień 2007 r.  

o godz.17.00 w Szkole Podstawowej.

Pierwsze wybory samorządów sołectw w Gminie Nozdrzec

 Jolanta Socha

  Jarosław Dąbrowski
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Koło Młodych Poetów „Brzost” powstało 12 
grudnia 2006 r. Działa przy Pedagogicznej 

Bibliotece Wojewódzkiej w Brzozowie. Skupia 
ono młodych i zdolnych twórców naszego regio-
nu. Patronat nad grupą obejmuje Tadeusz Masłyk, 
poeta i plastyk oraz Magdalena Tomaszewska-
Wolanin, kierownik biblioteki. Do KMP „Brzost” 
należy obecnie 7 osób. Są to przede wszyst-
kim uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego  
w Brzozowie i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzo-

zowie, a także studenci PWSZ Sanok: 
Anna Fiedeń, Katarzyna Golonka, Judyta 
Jajko, Mateusz Kułak, Daniel Szczepek, 
Ilona Szczepek, Katarzyna Tercha.

Są to utalentowani, pełni pozytyw-
nej energii i zapału młodzi ludzie, którzy 
wytrwale i uparcie dążą do wyznaczone-
go przez siebie celu. Ponadto niektórzy  
z nich oprócz poezji pasjonują się również 
grafiką. O ich talencie i profesjonalizmie, 
na tym etapie, świadczyć mogą pozy-
tywne opinie, m. in. Tadeusza Masłyka - 
członka Związku Literatów Polskich oraz 
Stanisława Ożoga - recytatora i reżysera 
małych form teatralnych. Dowodem jest 
także płyta CD, autorstwa Stanisława 
Ożoga, z nagraniem i interpretacją wy-
branych wierszy naszych poetów. Ponad-
to przy bibliotece założone zostało „Okno 
Poetyckie”, w którym cyklicznie umiesz-
czane są wiersze i grafiki członków Koła. Co tydzień w bibliotece odbywają się 
warsztaty samokształceniowe dla zainteresowanych, które pozwalają im pogłę-
biać wiedzę i zdobywać nowe doświadczenia.

Młodzi poeci mają daleko idące plany, które konsekwentnie będą rea-
lizowane w trakcie działalności 
Koła.

Koło Młodych Poetów 

Magdalena Tomaszewska-Wolanin

Utopia

Zamykam powoli oczy i widzę niezwykłą krainę
W której kwitną złotej miłości czereśnie
Której nigdy w wędrówce życiowej nie ominę
I gdzie czarny motyl śmierci nikogo nie zabiera zbyt wcześnie.

Tam rosną kwiaty na łące jasne i czyste
Tam żyją przyjazne zwierzęta nie mające wrogów
Tam wszystko jest tak proste i oczywiste
I żaden człowiek nie myli życiowych kroków.

Każde słowo wypowiedziane prawdę znaczy 
Ludzie są razem jak prawdziwa rodzina 
I nikt tu ze złem i okrucieństwem nie walczy 
Bo to jest królestwo miłości, bo to dobra kraina.

Widzę tę krainę, choć wiem, ze to moje marzenie 
Widzę jak kamienie obmywa przeźroczysty strumyk 
Wiem, że świat prawdziwy to wielkie zaprzeczenie 
A z mych pięknych myśli wyrywa mnie rozpaczy krzyk. 

Katarzyna Tercha

Zemsta 
Otworzyła drzwi 
Tam tylko pustka 
Zamknęła oczy 
Tam tylko śmierć. 
Myśli błądziły w głowie 
Szukała go 
Nie znalazła 
Tylko ostry ból. 
Usiadła na łóżku 
Spojrzała w dal
Zimny uśmiech otulił jej twarz. 
Zemsta, pomyślała i wstała 
Poszła do niego 
A w torebce miała nóż,
A w sercu lód…

Katarzyna Tercha

Grafika Daniela Szczepka

Spotkanie

Widziałam Człowieka
przeszedł obok mnie
blisko...
Zgarbiony, zmęczony
milczący
przygnieciony ideałami

- człowiek 
stworzenie idealne 
a tak niedoskonałe 
mieszkaniec Ziemi 
- dziedzic niebiosów
 nieskończona metafora 
świata

Drzewa szumią
Wiatr śpiewa...
W cichą harmonię świata
Wpleciony szept:
... jesteś cudem człowiecze,
A on?
- nie słucha

Katarzyna Golonka

   Codzienność

Dzień w dzień ten sam bieg,
Patrzę przez okno a tam znów leży śnieg.

Wstaję z łóżka z rana samego
I myślę czy zaznam dnia godnego?
Po czym otwieram szeroko oczy,
Mój rozum nowe myśli tłoczy.

Zastanawiam się, co dzisiaj zrobię?
Czy nie przyniesiesz mi informacji Hiobie?

Lecz optymista ze mnie tęgi,
Silny, mocny, jak pogrzebowe wstęgi.

Rutyna zagląda do pokoju
Wypytuje mnie, dręczy nie daje spokoju.

Próbuje prowadzić z nią dialog tęgi
Staram się jak mogę, lecz doznaje męki!
Nie jestem w stanie zjawiska wyjaśnić

A co dopiero swój czyn objaśnić!
Codzienność jest to czas teraz, później, 

jutro.
Sumując wszystko trwa tak krótko.

Więc codzienność jest dzień w dzień,
Tak jak, ludzki, szary, zwykły cień!

Mateusz Kułak

 ,,Ty i ja”

Ja jestem niczym, Ty jesteś wszystkim.
Ty jesteś tym, czym ja nie jestem.

Ty masz coś czego nie mam ja.
Uzupełniamy się, dopełniamy.

To, czego Ci brakuje znajdziesz we mnie.
Ja nie miałem nic, a mam już wszystko!

Skąd? 
Bo mam Ciebie...

Daniel Szczepek

„Brzost”

Grafika Daniela Szczepka
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Kalendarz uroczystości szkol-
nych i imprez środowiskowych 
Szkoły Podstawowej w Zmiennicy 
jest wyjątkowo bogaty i różnorodny.  
Oparty jest na autorskich scenariu-
szach nauczycieli pracujących w tej 
placówce. Co roku realizowane są ich 
nowe pomysły. Tak też jest w bieżą-
cym roku szkolnym. 

23 stycznia 2007 r. odbył się 
przegląd dawnej piosenki dziecięcej. 
Jego celem było przedstawienie „...
jakie ongiś było życie (...) i powrót do 
dawnych czasów, bo „...to starszych 
wspomnienia, zaś dla młodych ku 
nauce i dla ocalenia”, a mottem stary 
wiersz: 

Przemijają szybko dni,
przemijają młode lata,
potem się nocami o nich śni,
myślami do nich wraca.
Zabłysną wówczas w oczach łzy
i serce będzie drgało,
tak bardzo do tych dni 
powrócić by się chciało.

Przygotowania scenariusza by- 
ły żmudne i czasochłonne. Trudnoś-
cią było pozyskanie starych, często 
zapomnianych tekstów oraz melodii. 
Miejsca poszukiwań były rozległe, ale 
starania okazały się owocne. Zebrane 
utwory wystarczą na realizację cyklu 
imprez. Tegoroczna, słowem śpiewa-
nym i recytowanym oraz tańcem uka-
zywała dawne zajęcia i zabawy wiej-
skie, które przypisane były określonej 
porze dnia: od świtu aż po późny wie-
czór. Jej akcję umieszczono w starej 
izbie, którą wyposażono w sprzęty 
sprzed lat. Scenografia była barwna 
i w pełni oddawała klimat tamtych 
czasów. Archaiczne wyposażenie sta-
nowiły między innymi: piec, kołyska, 
komody, ławy, obrazy, hafty, kilimy 
oraz narzędzia codziennego użytku. 

Bohaterami były dzieci, które 
przypomniały „przeboje” z chat kry-
tych słomą. Z dużym talentem i zaanga-
żowaniem zaprezentowały kilkanaście 
piosneczek, scenek dramowych i tańców. 
Ich repertuar stanowiły między innymi 

takie utwory: „Jakem sobie kozy pasał”, 
„W ciemnym lesie”, „Grzeczne dziecię”, 
„Na wójtowej roli”, „Z popielnika na 
Wojtusia”, „Był sobie król”, „Sroczka”, 

Jadwiga Słota
Dyrektor Szkoły

Dziecięce piosenki z babcinej pamięci
„Poczkaj, poczkaj...” i wiele innych. 
Dorośli – pracownicy i przyjaciele 
szkoły - wykonali „wiekowe” balla-
dy ukazujące barwne dzieje pustel-
ników i zbójów. Najmłodszy pre-
zentowany utwór liczy około stu lat,  
a najstarsze sięgają początków XIX 
wieku. Te drugie prezentowane były 
wspólnie przez przedstawicieli czte-
rech pokoleń. Całość konferansjer-
ki była wierszowana i obejmowała  
40 strof. Wprowadzały one w po-
szczególne pory dnia i przypominały 
jak to „drzewiej” było. Akompania-
ment stanowiły podkłady muzyczne 
oraz żywe instrumenty: liry i flety. 

Całe to artystyczne przedsię-
wzięcie dedykowane było zmienni-
ckim babciom i dziadkom, którzy 
bardzo licznie przybyli na uroczy-
stość. Ze wzruszeniem i rozrzew-
nieniem wysłuchali programu,  
a młodych artystów nagrodzili grom-
kimi brawami. Poziom artystyczny 
imprezy był wysoki a wynikał on  
z talentów i aktywności uczniów oraz 
kreatywności i dużego zaangażowa-
nia wszystkich  pracowników „Szko-
ły Jakich Mało”. 

W uroczystości wzięli udział 
zacni i niecodzienni goście: Biskup 
Pomocniczy Archidiecezji Przemy-
skiej ks. Adam Szal, Wicewojewo-
da Podkarpacki Dariusz Iwaneczko, 
Sekretarz Gminy Brzozów Beata 
Bodzioch-Kaznowska, Redaktor 
Naczelny Tygodnika „Niedziela” 
(edycja przemyska) ks. Zbigniew Su-
chy, Proboszcz Kościoła św. Krzyża  
w Rzeszowie ks. Władysław Jagu-
styn, Dyrektor ZEAS w Brzozowie 
Józef Baran. Obecni byli także przy-
jaciele szkoły: Alicja Borula, Ma-
riusz Kaznowski, Kazimierz Barań-
ski, Andrzej Michalski, Marian Pelc 
oraz dziennikarze lokalnej prasy, 

radia VIA z Rzeszowa i radia FARA  
z Przemyśla. To ostatnie transmitowało 
całą uroczystość na żywo.  

Przedstawienie dedykowane było babciom i dziadkom

„Stare przeboje” w wykonaniu młodych artystów

Uroczystość uświetnił swoją obecnością ks. Biskup Adam Szal

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
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WARTO WIEDZIEĆ

Anna Władyka: Panie Michale, studiował Pan teatrologię, wydał tomik wierszy, 
zwyciężył w wielu teleturniejach telewizyjnych. Co w chwili obecnej jest Pana pa-
sją?
Michał Rachwał: Dzisiaj są to teleturnieje. Tak myślę, chociaż do wszystkich tych 
zdarzeń z przeszłości odnoszę się z rzewną sympatią. Bardzo miło wspominam tea-
trologię, którą studiowałem od 1979 do 1982 r. Żałuję, że nie dane mi było ukończyć 
studiów, ale jestem szczęśliwy, że w ogóle je zacząłem. Dzięki temu mogłem poznać 
specyficzną atmosferę Krakowa, wspaniałych ludzi, wykładowców. Z wieloma oso-
bami z tego okresu do tej pory utrzymuję kontakt.
AW: Jakie są kulisy wydania tomiku „Fioletowa klisza”? Co możemy w nim zna-
leźć?
MR: Tomik wierszy został wydany, jak głosi dopisek na stronie tytułowej, sumptem 
przyjaciół. Chodzi tutaj o przyjaciół z krośnieńskiego liceum. Miałem to szczęście, 
że ukończyłem wspaniałą szkołę średnią. Tomik wierszy został wydany z okazji 25-

lecia matury i zawiera wiersze pisane przez 
lata. Najstarsze pochodzą z 1979 r. a ostatnie  
z 2004 r., w którym to tomik został wydany.
AW: Co Pana tchnęło do ich napisania?
MR: Trudno mi powiedzieć. Mogę natomiast 
powiedzieć kto mnie popchnął do wydania 
wierszy. Duszą całego przedsięwzięcia, edy-
torem i wydawcą była pani Ewa Mańkowska 
– Dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie, zna-
joma z liceum, jedna z tych osób, z którymi cały 
czas utrzymuję kontakt. Mój tomik jest utrzyma-
ny raczej w smutnym, melancholijnym nastroju. 
Teraz piszę niewiele, natomiast przez te wszyst-
kie lata dostrzegłem pewną prawidłowość. Im 
gorzej, smutniej było za oknem i dookoła mnie, 
tym łatwiej powstawał wiersz. Tak więc jest to 
pewna forma autoterapii, tak to zawsze trakto-
wałem. Może dlatego tych wierszy jest niewiele, 
bo nie tkwi we mnie imperatyw: „musisz pisać, 
bo jesteś poetą”. Poza tym świat wcale nie jest 
aż tak smutny.
AW: W jakich teleturniejach Pan wystąpił? 
I czyim pomysłem był udział w pierwszym  
z nich?
MR: Chyba każdy z nas lubi posiedzieć przed 
telewizorem, obejrzeć jakiś teleturniej, zmie-
rzyć się bezstresowo z graczami z telewizji, 
odpowiadać sobie na głos na zadawane pyta-
nia. Widocznie moich prawidłowych odpowie-
dzi było dość dużo, ponieważ żona namówiła 
mnie, abym wysłał zgłoszenie. Pierwszym tele-
turniejem, w którym wziąłem udział był „Jeden  
z dziesięciu”. Moje zgłoszenie zostało przyjęte, 
pomyślnie przeszedłem eliminacje, i w ostatnim 
dniu roku szkolnego miałem nagranie w War-
szawie. Pojechałem z mocnym zamiarem przej-
ścia do drugiej rundy, a okazało się, że wygra-
łem odcinek.

AW: Wtedy rozpoczęła się Pana przygoda 
z teleturniejami...
MR: Zgadza się. W 1996 r. zagrałem jesz-
cze w trzech teleturniejach m.in. udało 
mi się wygrać w „Krzyżówce Szczęścia”, 
prowadzonej wówczas przez rozpoczyna-
jącą swoją dziennikarską karierę Magdę 
Mołek. Były to zdecydowanie „tłuściej-
sze” lata dla teleturniejów. Każda sta-
cja telewizyjna miała co najmniej jeden. 
W tym samym roku udało mi się zagrać 
pierwszy raz w teleturnieju „Miliard  
w rozumie”, w którym sukces cenię zresztą 
najwyżej. Eliminacje do niego były zdecy-
dowanie trudniejsze niż sama rozgrywka. 
Taka jest zasada, gdyż materiał rozgryw-
ki na wizji owszem musi być ambitny  
i trudny, ale również taki, który pozwa-
la się włączyć widzom w tę rozgrywkę. 
Kolejnym wygranym teleturniejem była 
„Magia Liter” prowadzona przez Woj-
ciecha Pijanowskiego. Wystąpiłem też  
w teleturnieju „Va Bank”, gdzie jednak 
nie udało mi się wygrać. Wziąłem również 
udział w: „Szybkiej Forsie”, „Czas to pie-
niądz”, „Telegrze”. Były to bardzo sympa-

„ A miasto moje to szare słońce...”
Rozmowa z Michałem Rachwałem - autorem tomiku „Fioletowa klisza”

 i laureatem wielu teleturniejów

Michał Rachwał
Urodził się w sierpniu 1960 roku, w Malinówce.
Liceum ukończył w Krośnie.
Studiował teatrologię na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Od 1983 r. mieszka w Malinówce.
Uczestnik i zwycięzca wielu teleturniejów telewizyjnych.
W 2004 r. wydał tomik wierszy „Fioletowa klisza”.

A miasto moje
fioletowa klisza:
Na rynku cisza
za rogiem...
dziecko samotne
nosek wilgotny
miś pluszowy za łapkę
brutalnie i delikatnie
naraz
wiatr w tańcu
z gazetą starą
krzyk lata – jak czarny gejzer
w poprzek ulicy 
którą nie biegnę

A miasto moje
to szare słońce
pod horyzontem
ukryte trochę
Nie wiem czy zdążę –
jeśli wyjdę oknem
przed nocą
do tego słońca
czy zdążę dotknąć.

A miasto moje
wciąż dla mnie obce
ja już zostanę
małym chłopcem
z prowincji ze skruchą
głową spuszczoną
i ze złością
że pusty i zamknięty
na głucho
ten ratusz
gdzie przecież
ja miałem straszyć
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tyczne teleturnieje, których specyfiką było 
to, że były nadawane na żywo. Ostatnim 
teleturniejem, w którym wziąłem udział 
była „Jaka to melodia?”, gdzie udało mi 
się wygrać trzy odcinki i przejść do finału 
miesiąca.
AW: Jakie były Pana wrażenia z występu 
przed kamerami?
MR: No cóż, nie denerwowałem się tak 
bardzo. Stres działał raczej pozytywnie, 
był on motywujący. Choć przypominam 
sobie też przypadek, że stres mnie zjadł. 
Było tak w muzycznym teleturnieju „Gra 
w Przeboje”.
AW: Miał Pan okazję poznać wielu ludzi, 
m.in. prowadzących poszczególne teletur-
nieje. Który najbardziej zapisał się Panu  
w pamięci?
MR: Miłe wrażenie wywarł na mnie pan 
Tadeusz Sznuk - bardzo sympatyczny, 
bezpośredni człowiek. Dużo rozmawia  
z zawodnikami. Dla każdego znajduje czas 

i poświęca uwagę. We wszystkich teleturniejach ekipy, które nagrywają to 
wspaniali ludzie. To przeważnie bardzo młode zespoły, bardzo otwarte.
AW: Proszę podzielić się z naszymi Czytelnikami, jaka była Pana najzabaw-
niejsza wygrana?
MR: Rzeczywiście zdarzyło mi się wygrać nieco kłopotliwą nagrodę w „Krzy-
żówce Szczęścia”. Otóż w finale programu, prowadząca – Agata Młynarska, 

By ścieżki nasze 
rozchodziły się łagodnie
- o to się modlę.
Gdy będziesz tonąć
w horyzontu błękicie
nie z niemym krzykiem
- proszę.
Dłoń twoją jak słonce
przed snem
ale  rozgrzeszającą białą
widzieć chcę.
Gdy znakiem łagodnym
mówi:
wszystko będzie dobre
i to że umiesz być bezradny
i oczy przed płaczem
masz wilgotne.
Na oceanie czasu
z jedynym brzegiem
sam jeden
nie będę samotny.

powiedziała nam - mojej żonie i mnie, gdyż był to 
odcinek dla par, że jedną ze zdobytych przez nas 
nagród jest lodówko-zamrażarka z wyposażeniem. 
Okazało się, iż owym wyposażeniem był wkład 
w postaci mrożonek. Początkowo zamierzałem 
przechować te mrożonki w wygranej lodówko-za-
mrażarce i nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby 
nie fakt, że było ich pół tony. Przez kilka miesięcy 
obdarowywałem tą wygraną rodzinę i znajomych. 
Była to nieco kłopotliwa, ale zdecydowanie najza-
bawniejsza nagroda.
AW: Która forma teleturnieju najbardziej przypad-
ła Panu do gustu?
MR: Bardzo podobała mi się formuła stosowana  
w „Va Bank”, polegająca na formułowaniu pytań 
do odpowiedzi. Ciekawą formę miał też „Miliard 
w rozumie”, który nawiasem mówiąc był chyba je-
dyną czysto polską produkcją, jedynym programem 
autorskim telewizji publicznej.
AW: Jakie są Pana plany na przyszłość?
MR: Zacząłem przygotowywać się do ponownego 
występu w teleturnieju „Jaka to melodia”. Spraw-
dziłem się w nim i chciałbym spróbować jeszcze 
raz. Plany na przyszłość? No cóż, chciałbym też 
więcej pisać. 
AW: Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych suk-
cesów.

 Anna Władyka

Na przełomie stycznia i lutego br. Powiatowy Szkolny Związek 
Sportowy w Brzozowie był organizatorem wielu zawodów realizując 
Powiatowy Kalendarz Imprez Sportowych.

W dniach 29, 31 stycznia i 8 lutego br. na basenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzozowie odbyły się zawody pływackie. 
Rywalizowano w kategorii sztafet oraz indywidualnie w czterech sty-
lach: dowolnym, klasycznym, grzbietowym i motylkowym. Podczas 
pierwszego dnia rywalizowali uczniowie szkół podstawowych. Na star-
cie zawodów stanęło ponad 50 pływaków z 6 szkół.
Oto wyniki: 
sztafeta dziewcząt (6x25 m st. dowolny); 1. SP Brzozów 1, 2. SP Bli-
zne, 3. SP Dydnia,
sztafeta chłopców (6x25 m st. dowolny); 1. SP Brzozów 1, 2. SP Blizne, 
3. SP Brzozów 1-II (startowała poza konkurencją),
indywidualnie dziewczęta (50 m): st. dowolny; 1. Aleksandra Iwanow-
ska, 2. Paulina Fil, 3. Paulina Pytlak (wszystkie SP Brzozów 1); st. kla-
syczny; 1. Aleksandra Kopczyk, 2. Marlena Śnieżek, 3. Maja Szczepań-
ska (wszystkie SP Brzozów 1); st. grzbietowy; 1. Daria Obłój, 2. Joanna 
Cesarz, 3. Marzena Baran (wszystkie SP Brzozów 1),
indywidualnie chłopcy (50 m): st. dowolny; 1. Piotr Kruczek, 2. Paweł 
Zimoń, 3. Bartłomiej Włodek (wszyscy SP Brzozów 1); st. klasyczny; 
1. Michał Piróg, 2. Konrad Szlama, 3. Arkadiusz Supel (wszyscy SP 
Brzozów 1); st. grzbietowy; 1. Jakub Data (SP Blizne), 2. Piotr Hanus, 
3. Michał Bartkowski (obaj SP Brzozów 1); st. motylkowy; 1. Krzysztof 
Bieńkowski (SP Brzozów 1).
Poza konkurencją rywalizowali również najmłodsi pływacy na dystan-
sie 25m stylem dowolnym. Wśród chłopców wygrał Patryk Jaszczur, 
wśród dziewcząt Sabina Biedka (oboje SP Blizne).

W kolejnym dniu rywalizowali uczniowie gimnazjów naszego 
powiatu: z Brzozowa, Dydni, Bliznego i Niebocka
Oto wyniki:
sztafeta dziewcząt (6x50 m st. dowolny); 1. G. Brzozów 1, 2. G. Blizne, 

3. G. Niebocko, 4. G. Dydnia,
sztafeta chłopców (6x50 m st. dowolny); 1. G. Blizne 
1, 2. G. Brzozów 1, 3. G. Niebocko, 

indywidualnie dziewczęta (50 m): st. dowolny; 1. Re-
nata Kłodowska (G. Blizne), 2. Katarzyna Iwanowska 
(G. Brzozów 1), 3. Ewa  Bieńkowska (G. Brzozów 1); 
st. klasyczny; 1. Dominika Mazur (G. Blizne), 2. Mag-
dalena Żarów (G. Brzozów 1), 3. Magdalena Rygiel  
(G. Brzozów 1); st. grzbietowy; 1. Natalia Wątróbska 
(G Blizne), 2. Natalia Froń (G Blizne), 3. Agnieszka Ra-
chwał (G. Niebocko), st. motylkowy; 1. Olga Śmietana 
(G. Brzozów 1), 2. Justyna Pytlowany (G. Dydnia),
indywidualnie chłopcy (50 m): st. dowolny; 1. Bar-
tłomiej Mazur (G. Blizne), 2. Mateusz Owoc (G. Brzo-
zów 1), 3. Wiktor Kozak (G. Brzozów 1); st. klasycz-
ny; 1. Radosław Szpiech (G. Blizne), 2. Konrad Czuba 
(G. Brzozów 1), 3.  Marcin Wojtowicz (G. Blizne); st. 
grzbietowy; 1. Kamil Nowak, 2. Andrzej Szelast (oby-
dwaj G. Blizne), 3. Filip Stańko (G. Brzozów 1); st. mo-

SPORT  SZKOLNY

Zawodnicy przygotowują się do startu
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28 stycznia br. w sali I Liceum Ogólno-
kształcącego w Brzozowie odbył się II Memo-
riał w Piłce Nożnej 
Halowej dla Oldbo-
jów. W zawodach 
udział wzięły ze-
społy z: Brzozowa, 
Haczowa, Humnisk 
I, Starej Wsi i Hum-
nisk II. Miały na 
celu przypomnieć 
i uczcić pamięć 
wielkiego piłkarza 
z naszego regionu, 
wspaniałego czło-
wieka Zbyszka Barańskiego. 

W rozpoczęciu zawodów wziął udział 
Naczelnik Wydziału Oświaty i Polityki Spo-

łecznej Starostwa Powiatowego w Brzozowie 
Stanisław Pilszak. W wyniku gier eliminacyjnych  

i finałowych aktualna tabela 
przedstawia się następująco:

1. Brzozów 4 pkt 4:2
2. Haczów  3 pkt 4:3
3. Humniska I  1 pkt 3:6
O miejsce 4 i 5 Stara Wieś poko-
nała Humniska II rzutami karny-
mi 5:4. 

Królem strzelców został 
Marek Mraz z Haczowa, któ-
ry łącznie zyskał 10 bramek. Po 
zakończeniu turnieju puchary  

i dyplomy wręczała Zofia Barańska w obecności 
wszystkich zespołów i licznej rzeszy kibiców. Or-
ganizatorem było Powiatowe Zrzeszenie Ludowe 

II Memoriał im. Zbyszka Barańskiego

Zespoły Sportowe w Brzo-
zowie.

Akcja meczu

 Bronisław Przyczynek

fot. A. Józefczyk

fot. K. Pilch

tylkowy; 1. Daniel Strącel, 2. Łukasz Prajsnar 
(obydwaj G. Blizne).

W ostatnim dniu zawodów pływackich 
rywalizowali uczniowie szkół średnich w ra-
mach Licealiady. W zawodach wzięli udział 
uczniowie I LO i ZSE w Brzozowie. 
Oto wyniki:
sztafeta (5+5x50 m st. dowolny); 
1. I LO Brzozów (ZSE zrezygnował ze star-
tu),
indywidualnie dziewczęta (50 m): st. do-
wolny; 1. Paulina Fudali, 2. Anna Pilch,  
3. Olga Wojnowska; st. klasyczny; 1. Anna 
Filak, 2. Paulina Fudali, 3. Katarzyna Tar-
nawska; st. grzbietowy; 1. Paulina Fudali,  
2. Justyna Kruczek, st. motylkowy; 1. Pau-
lina Fudali,
indywidualnie chłopcy (50 m): st. dowol-
ny; 1. Michał Częczek, 2. Łukasz Borula, 
3. Łukasz Czuba, st. klasyczny; 1. Seba-
stian Dydek, 2. Łukasz Borula, 3. Łukasz 
Czuba; st. grzbietowy; 1. Rafał Dydek,  
2. Łukasz Czuba, 3. Jakub Piecuch, st. mo-
tylkowy; 1. Grzegorz Pilawski.

Najlepsze drużyny otrzymały puchary, 
natomiast w konkurencjach indywidaual-
nych zostały rozdane medale i pamiątkowe 
dyplomy.

Z kolei w dniach 1 i 2 lutego w ra-
mach Igrzysk Młodzieży Szkolnej odbyły 
się Powiatowe zawody w mini koszykówce. 
W pierwszym dniu w zawodach rozegranych 
w Szkole Podstawowej w Górkach rywalizo-
wały dziewczęta. W turnieju wzięły udział 
4 drużyny: z Górek, Nozdrzca, Haczowa  
i Woli Jasienickiej. Zawody przeprowadzone 
systemem „każdy z każdym” wygrała drużyna  
z Woli Jasienickiej uzyskując tym samym 
awans do zawodów rejonowych. Dalsze miej-
sca zajęły drużyny z Górek, Haczowa i Noz-
drzca.

Dzień później w Jasionowie rywalizo-
wali w tej samej konkurencji chłopcy. Oprócz 
gospodarzy, w turnieju wzięły udział drużyny 

ze szkół z Nozdrzca, Jasienicy Rosielnej i Humnisk nr 1. W turnieju bezkon-
kurencyjni okazali się gospodarze, którzy wygrywając zdecydowanie wszystkie 
mecze wyprzedzili drużyny Nozdrzca, Humnisk 1 i Jasienicy Rosielnej.

5 i 6 lutego br. w Gim-
nazjum w Domaradzu odbyła 
się Powiatowa Gimnazjada  
w piłce ręcznej. W pierwszym 
dniu zawodów podczas tur-
nieju chłopców zwycięstwo 
odniosła drużyna Gimnazjum 
Haczów, która pomimo po-
rażki grupowej z Gimnazjum 
Barycz w meczu finałowym 
zrewanżowała się przeciwni-
kom wygrywając 7-6. Trzecie 
miejsca zajęły exequo druży-
ny Nozdrzca i Dydni, a piąte 
również egzekwo drużyny 
Bliznego i Brzozowa. Zwy-
cięska drużyna wystąpiła  

w następującym składzie: Da-
mian Bąk, Karol Czerwiński, 
Damian Leśniak, Sebastian  
Kędra, Paweł Rysz, Maciej 
Golonka, Kamil Szmyd, Mi-
łosz Ladziński, Arkadiusz La-
dziński, Marcin  Rysz, Łukasz 
Leń, Paweł Szajna, Michał 
Klepacki, Mieczysław Kędra. 
Opiekun - Jacek Błaż.

W turnieju dziewcząt 
sytuacja była analogiczna. 
Drużyna Gimnazjum Haczów 
przegrała pojedynek grupowy, 

by w finale ponownie zmierzyć 
się z Gimnazjum Nozdrzec i wygrać 10-3. Dalsze miejsca zajęły drużyny Starej 
Wsi i Domaradza (III miejsca) oraz Bliznego i Dydni (V miejsca). Najlepsza 
drużyna grała w składzie: Patrycja Matusz, Gabriela Leń, Iwona Osiowa, Aga-
ta Szmyd, Iwona Szymańska, Natalia Olszewska, Patrycja Rodzinka, Patrycja 
Ekiert, Marta Krzysik, Joanna Sobota, Edyta Struś, Małgorzata Tasz, Emma Bo-
czar. Opiekun - Justyna Terlecka.

Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy i uzyskały 
awans do zawodów rejonowych, gdzie będą reprezentować powiat brzozowski.

Mistrzowie powiatu w mini koszykówce chłopców - SP Jasionów

Zdobywcy IV miejsca - SP Jasienica Rosielna

 Marek Szerszeń

Wnuczka Zbyszka Barańskiego gratuluje najlepszemu 
strzelcowi turnieju
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KRZYŻÓWKA

POZIOMO PIONOWO
5) imię Cywińskiej, 
8) np. bryndza, chedar, 
rokfor, grana, grojer,
9) długi, wąski szal z piór 
strusich, 
10) kuzyn i zięć Mahome-
ta, mąż Fatimy, 
11) Koczownik, członek 
ludu pasterskiego,   
i okruchów kwarcu, 
15) związek krzemu z 
wodorem; gaz lub ciecz 
trująca,
16) elektroda ujemna

1) duża miska, 
2) imię żeńskie, 25.III, 
3.V, 
3) głowa zwierzęcia, 
4) kiplingowski wąż 
(„Księga dżunglii”), 
6) Jerzy (ur. 1945), grał 
w „Faraonie”, 
7) tytuł parów Anglii i 
Szkocji; także nadawany 
za zasługi,
12) powierzchnia bez 
połysku, 
13) czeskie tak,
14) starorzymskie 
skrzydło szyku bojowe-
go.

ROZRYWKA
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BRZOZOWSKA
Gazeta Powiatowa

WAGA (24 IX – 23 X)
Skoncentruj się na większej efektywności swej pracy. Postaw na 
kreatywność, a zyskasz uznanie w oczach przełożonych. Jesteś 
osobą szczerą, która nie znosi gierek i nieuczciwych zachowań, co 

sprawia, że budzisz zaufanie wśród kolegów, którzy chętnie służą Ci pomocą.
SKORPION (24 X – 22 XI)
Masz szansę doprowadzić do realizacji swe nawet najbardziej 
ambitne plany, o ile rozważnie zaplanujesz swe działanie i konse-
kwentnie będziesz wcielać swe pomysły i postanowienia w życie. 

Poczekaj jednak do jesieni, październik to najlepszy dla Ciebie czas na debiut 
w działalności zawodowej na własny rachunek.

STRZELEC (23 XI – 22 XII) 
Jeśli jeszcze kontynuujesz naukę, czeka Cię bardzo pracowity czas. 
Twoja forma intelektualna będzie bardzo wysoka. Pomyśl także o 
jakichś dodatkowych kursach. Przy dobrej organizacji czasu mo-

żesz pogodzić to z dotychczasowymi obowiązkami, a poszerzanie horyzontów 
wkrótce zaprocentuje ciekawą ofertą pracy lub wyjazdu na zagraniczny staż.

KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I)
W sprawach finansowych stabilizacja. Nie mniej nie ulegaj zbyt-
niej manii szaleńczych zakupów, rozważnie planuj wydatki, a na 
większy przypływ gotówki oczekuj późną jesienią. Koziorożce 

pozostające w stałych związkach mogą liczyć na stabilizację. Kłopoty i niepo-
rozumienia Ci nie zagrażają.

WODNIK (21 I – 19 II) 
W sprawach finansowych dobra passa. Nie będziesz narzekać na 
brak gotówki tak na bieżące wydatki, jak i realizację rozmaitych 
małych lub większych przyjemności. Pamiętaj jednak, że zbytnia 

rozrzutności może Cię zgubić i w rezultacie utracisz płynność finansową!
RYBY (20 II – 20 III) 
Czas porzucić dotychczasowy, nieco zachowawczy sposób myśle-
nia o przyszłej karierze i skupić się na rzeczywistych potrzebach 
starając się znaleźć punkt wspólny między zawodowymi obowiąz-

kami i hobby. Odwaga i nieszablonowe pomysły zapewnią sukces i profity 
finansowe. W miłości nowy pomysł, jakaś pozytywna odmiana lub nagłe od-
krycie.

HOROSKOP

Litery z pół ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą rozwiązanie.

BARAN (21 III – 20 IV)
Twoja sytuacja finansowa w drugiej połowie miesiąca znacznie się 
poprawi. Zaczniesz myśleć o lokowaniu swych oszczędności w fun-
duszach lub nowych inwestycjach, ale nie zabraknie Ci też środków 

na finansowanie przyjemności. Mimo żywiołowej natury masz tendencje do 
stałości i czujesz potrzebę wartościowego, trwałego związku.

BYK (21 IV – 21 V) 
Pod koniec miesiąca dostaniesz zadanie, które w pełni zaspokoi Two-
je zawodowe ambicje i pozwoli na wykorzystanie dotąd skrywanych 
talentów twórczych. Sukcesy zaowocują również awansem, premią 

specjalną lub podwyżką, która będziesz mógł przeznaczyć wreszcie na reali-
zację marzeń. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Mimo, że swoją energię skoncentrujesz głównie na życiu towarzy-
skim i uczuciowym, to także w sprawach zawodowych nie opuści 
Cię dobra passa. Twoja kariera wreszcie ruszy z miejsca. Oddasz się 

pracy koncepcyjnej, której efekty zaowocują sukcesem i uznaniem. 
RAK (22 VI – 23 VII) 
Twoja sytuacja finansowa ulegnie znacznej poprawie, staraj się nie 
zaciągać długów. Rozważnie planuj inwestycje i nie ulegaj chwi-

lowym pokusom. Bądź bardziej otwarty, obserwuj i ucz się od innych. Jeśli 
obecne stanowisko pracy lub firma nie są dla Ciebie satysfakcjonujące i odczu-
wasz potrzebę zmiany, zaczekaj z radykalnymi decyzjami do października.

LEW (24 VII – 23 VIII)
Najlepsza passa czeka Cię w pierwszej połowie miesiąca, wykorzy-
staj zatem każdą okazję, by zaprezentować swoje pomysły szefom, 
wprowadzić w życie nowe rozwiązania, usprawnić organizację pra-

cy. Samotne Lwy rzucą się w wir życia towarzyskiego, a że potrafią łatwo 
urzec i zauroczyć, będą cieszyć się dużym powodzeniem. 

PANNA (24 VIII – 23 IX)
Luty będzie obfitował w sporo zawodowych sukcesów, odczujesz 
także znaczną poprawę sytuacji finansowej. Staraj się podnosić 
ciągle swe kwalifikacje - może w tym roku te starania zaowocują 
awansem lub znaczną podwyżką. Mimo żywiołowej natury masz 

tendencje do stałości i czujesz potrzebę wartościowego, trwałego związku.
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Restauracja ALTA poleca

Składniki na 10 porcji:
500 g mielonej wołowiny
1 całe jajko
przyprawy (sól, pieprz, majeranek, zmiażdżony czosnek)

Sposób przyrządzania:
1. Do mielonego mięsa dodać jajo i przyprawy. Całość dobrze wy-

mieszać. Uformować kulki wielkości orzecha włoskiego.
2. Jajka przepiórcze ugotować na twardo. Wystudzić obrać ze sko-

rupek. Faszerować nimi kulki z mięsa.
3. Gotowe „gniazdka” wrzucić do wrzącej wody i gotować około 

10 min. Podawać z żurem. „Gniazdka” można również smażyć na 
tłuszczu i podawać z ziemniaczkami i surówką lub jeść na zimno.

Jaskółcze gniazda
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