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Drodzy Czytelnicy,
na łamach naszej gazety prezentujemy sylwetki 

ludzi wybitnych, szczególnie uzdolnionych i nietuzin-
kowych, którzy mieszkają na terenie powiatu brzozow-
skiego, stąd się wywodzą, bądź w jakikolwiek sposób 
związani są z tym regionem. Dlatego też z ogromnym 
zainteresowaniem i radością rozpoczęliśmy współpracę 
z wybitnym rysownikiem, ilustratorem i karytutarzystą 
- Tadeuszem Krotosem, którego sylwetkę twórczą oraz 
rysunki prezentujemy poniżej. W kolejnych numerach 
gazety będziemy kontynuować prezentację prac arty-
sty. 

Tadeusz  KROTOS
- rysownik, ilustrator, 
  karykaturzysta
 
Urodził się i mieszka w Gli-
wicach na Śląsku. Od 1962 
r. gruntował swoją wiedzę  
z zakresu rysunku, malarstwa  
i grafiki w kółkach plastycz-
nych przy boku znanych gli-
wickich artystów plastyków. 

Fascynuje się twórczością hiszpańskiego surrealisty 
Salwadore Dali. Od 1990 r. rozpoczął przygodę z malar-
stwem i grafiką, a od 1996 r. z rysunkiem satyrycznym. 
Wykonywał ilustracje do książek. Jego rysunki prezen-
towane są na wystawach w kraju i za granicą: w Hiszpa-
nii, Bośni i Hercegowinie, Austrii, Chinach, Korei, Ja-
ponii, Kolumbii, Cyprze, Australii, Indonezji, Szwecji, 
Brazylii, Czechach, Turcji, Francji i wielu innych.
T. Krotos jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. 
Osiągnięcia ostatniego okresu to:
- 2004 wyróżnienie „selected Prize” w 2 Free Cartoon 

Web Intyernational Cartoonet Festival - w Chinach
- wyróżnienie „selected Prize” w Seul World Cartoon 

Contest 2004 - Korea
- wyróżnienie „Special Prize w 13 Daejeon International 

Cartoon Conteest w Korei 2004 r.
- wyróżnienie „Prize for Excellence 2004” w 2 China 

LM International Cartoon Competition
- wyróżnienie 2005, „Best Cartoon” w 14 Daejeon Inter-

nationall Cartoon Contest w Korei
- wyróżnienie „Excellence Prize” w Chinach LM Inter-

national Cartoon Exhibition 2005 r.
- wyróżnienie „Success Award” w 4 Free CartoonsWeb 

International Cartoon Festival w Chinach-2006 r.
- wyróżnienie przez Narodowy Fundusz Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w 4 Ogólnopolskim Sa-
lonie Karykatury z okazji 80 lat Lasów Państwowych

- 2006 i II Nagroda w 4 Ogólnopolskim Turnieju Satyry 
„O złotą szpile” im. Ignacego Krasickiego

- 2 Concorso Internazionale di Grafica Umorista „Fra 
Diavolo”2006 „Honorable mentions”

- wyroznienie „Excellence Prize” 2007 w Googlm 5 th 
China LM International Cartoon Competition

 
Pomysły do swoich prac czerpie z obserwacji ludzi, ich 
życia codziennego, wydarzeń politycznych, społecz-
nych, itp. Widzi ich zachowania, przywary i sytuacje, 
które później przedstawiam w sposób nierzadko bardzo 
zgryźliwy.
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X sesja Rady Powiatu Brzozowskiego
Tematem wiodącym X sesji Rady Powia-

tu w Brzozowie było omówienie i ocena dzia-
łalności Szpitala Specjalistycznego w Brzozo-
wie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego 
im. Ks. Bronisława Markiewicza. Z tej właśnie 
przyczyny Radni powiatu 19 lipca br. spotkali 

się w odremontowanej świetlicy szpitala, by 
po wysłuchaniu sprawozdania przygotowanego 
przez Dyrektora Szpitala Antoniego Kolbucha, 
obejrzeć zakończone i będące w trakcie realiza-
cji inwestycje prowadzone na terenie brzozow-
skiego szpitala. 

W pierwszej części sesji Radni bez za-
strzeżeń przyjęli protokół z poprzedniej sesji, 
sprawozdanie z wykonania uchwał i wnio-
sków oraz sprawozdanie z działalności Zarządu  
w okresie międzysesyjnym. Główny temat se-
sji dotyczący szpitala rozwinął Dyrektor Antoni 
Kolbuch, po czym Radni jednogłośnie podjęli 
uchwały w następujących sprawach: powołania 
Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego  
w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkolo-
gicznego im. Ks. B. Markiewicza, zmian w bu-
dżecie powiatu brzozowskiego na 2007 r., zmia-
ny uchwały w sprawie regulaminu określającego 
wysokość i szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli oraz szczegółowe zasady obliczania  
i wypłacania wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.  
Członkami Rady Społecznej Szpitala w kolej-
nej kadencji zostali: Stanisław Łobodziński, 
Mieczysław Pająk, Barbara Karasińska - Wci-
sło, Urszula Brzuszek, Ewa Tabisz, Mieczysław 
Barć, Adam Jajko, Grażyna Gładysz i Marek 
Owsiany. Przewodniczącym Rady Społecznej 
Szpitala został Janusz Draguła, zaś członkiem 
będącym przedstawicielem Wojewody Podkar-
packiego - Henryk Kozik.

Po zakończeniu sesji Dyrektor szpitala 
zaprezentował radnym najważniejsze inwesty-

cje prowadzone na terenie szpitala i przedstawił plany dalszych działań zmie-
rzających do rozwoju tej placówki.

Skrót sprawozdania z działalności Szpitala Specjalistycznego Brzozowie 
Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza  

wg stanu na dzień 30.06.2007 r.

1. Informacje ogólne o działalności szpitala
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek 

Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza jest szpitalem po-
wiatowym, który zabezpiecza podstawowe usługi medyczne głów-
nie dla mieszkańców powiatu oraz jest jednym z dwóch ośrodków 
onkologicznych w województwie podkarpackim prowadzącym 
kompleksową diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych tj.  
z zastosowaniem leczenia chirurgicznego, chemioterapeutycznego  
i radioterapeutycznego. 

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny wykonuje usługi dla 
mieszkańców województwa podkarpackiego ok. 92%, w tym dla 
mieszkańców powiatu brzozowskiego 12% i województw ościen-
nych 8%, co wskazuje, że zakres prowadzonej działalności ma zna-
czenie makroregionalne. 

Rocznie hospitalizowanych jest w szpitalu ponad 15.700 pa-
cjentów, w tym: ok. 7.000 w oddziałach onkologicznych. Porówna-
nie danych statystycznych z I półrocza 2005 – 2007 r. wskazuje, że 

corocznie w szpitalu następuje wzrost liczby leczonych pacjentów:

Choroby nowotworowe są drugą przyczyną zgonów po chorobach układu 
krążenia w województwie podkarpackim. Zakres i liczba udzielanych świad-
czeń szpitala powiatowego oraz specjalistycznego ośrodka onkologicznego 
– jest wyznacznikiem kierunków jego rozwoju i konieczności dostosowania 
do obowiązujących standardów. Wg stanu na dzień 31.12.2006 r. szpital po-
siada 10 oddziałów – łącznie 347 łóżek, w tym ośrodek onkologiczny 124, 
tj. 36% ogólnej liczby łóżek, natomiast liczba leczonych pacjentów w ośrod-
ku onkologicznym osiąga 44% ogólnej ilości pacjentów ogółem leczonych  
w szpitalu. Ponadto szpitalne świadczenia zdrowotne są realizowane w syste-
mie dziennym przez Zakład Radioterapii, Dzienny Oddział Psychiatryczny 
(do 25 miejsc) i Oddział Pomocy Doraźnej z Izbą Przyjęć.

 Stan zatrudnienia - 30. 06. 2007 r.      -    831 pracowników
 Lekarze         -  78   -   9,4 %
 Pielęgniarki i położne       - 309  - 37,2 %
 Pozostały personel medyczny - 181  - 21,8 %
 Razem personel medyczny      - 568  - 68,4 %
 Personel pomocniczy       - 208  - 25,0 %
 Administracja         -  55   -   6,6 %

Szpital aktualnie wdraża system zarządzania jakością, a w planach na 
II półrocze br. ma rozpocząć postępowania w celu uzyskania certyfikatu ISO 
9001:2001. Proces ten wiąże się z dodatkowym nakładem pracy dla perso-

Sesja odbyła sie w odremontowanej świetlicy szpitala
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Magdalena Pilawska

nelu, jednak został przyjęty z przekonaniem, że wysoka jakość 
świadczonych usług zdrowotnych potwierdzona certyfikatem jest 
bardzo ważnym elementem w rozwoju szpitala. 

W obecnej trudnej sytuacji w sektorze ochrony zdrowia  
z powodu wielu złożonych problemów w sferze funkcjonowania 
jednostek realizujących świadczenia zdrowotne, a także ich finan-
sowania, personel medyczny po przeprowadzonych negocjacjach 
nie włączył się do protestów w formie strajków. Jest to wynik 
bardzo rozważnego podejścia zarówno pracowników, jak i pra-
codawcy do realizacji podjętego procesu restrukturyzacji szpitala  
w Brzozowie.

2. Wykonanie zadań inwestycyjnych i remontowych w latach 
2005 – 2007

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowa-
nych w ramach dostosowania obiektów szpitalnych i aparatury 
medycznej do standardów określonych rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia oraz w ramach usuwania barier architektonicznych dla 
osób niepełnosprawnych należy zaliczyć:
Zadania inwestycyjne.
1. Przebudowa z rozbudową Pawilonu C dla utworzenia 7-łóżko-

wego Oddziału Intensywnej Terapii.
2. Rozbudowa budynku Zakładu Radioterapii – bunkier telera-

dioterapii.
3. Budowa szybu windy dla Pawilonu A wraz z budową komu-

nikacji pomiędzy budynkiem kuchni i pralni, pawilonem A  
i pawilonem B z dostosowaniem dostępu do tych obiektów dla 
osób niepełnosprawnych. Komunikacja ta służyć będzie dla we-
wnętrznego transportu żywności i czystej pościeli dla oddziałów 
szpitalnych. 

4. Zakup i montaż 4 wind szpitalnych.
5. Przebudowa dachów z termomodernizacją budynku kuchni  

i pralni.
6. Przebudowa pomieszczeń kuchni przeznaczonych do przygo-

towania produktów i termicznej obróbki wraz z wymianą urzą-
dzeń.

7. Przebudowa - przeniesienie agregatu prądotwórczego 
8. Przebudowa dachu budynku Hotelowca.
9. Rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
10. Przygotowanie terenu z utwardzeniem miejsc postojowych 

dla samochodów.
11. Zakup urządzeń i aparatury medycznej.
12. Zakup trzech ambulansów dla Zespołów Pomocy Doraźnej.

Zadania remontowe:
1. Zagospodarowanie wolnej powierzchni budynku Izby Przyjęć 

dla siedziby Zespołów Pomocy Doraźnej, oraz adaptacja I p. na 
gabinety poradni specjalistycznych.

2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach szpital-
nych.

3. Remont bunkra teleradioterapii i sterowni – przygotowanie do 
montażu akceleratora.

4. Remont pracowni tomografii, przystosowanie do instalacji no-
wego aparatu. 

5. Przebudowa piwnic pawilonu A na szatnie z węzłem sanitar-
nym.

6. Utworzenie warsztatu samochodowego w budynku kotłowni.
7. Remont węzłów sanitarnych dla oddziałów szpitalnych i in-

nych pomieszczeń oddziałów szpitalnych. 

Pomieszczenie nowego bunkra zakładu radioterapii

Część komunikacji między kuchnią i pralnią, pawilonem A i B

Wyremontowana część kuchni z nowym wyposażeniem

Budynek kuchni i pralni szpitala  
po termomodernizacji
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Kazimierz Filar 
Naczelnik Wydziału  Środowiska i Rolnictwa

Jacek Cetnarowicz

Powiat brzozowski jest położony w zlewni 3 głównych rzek i ich 
dopływów, którymi są: 
- rzeka San – obszar zlewni 260 km2, długość cieku 26 kilometrów 
- rzeka Wisłok – obszar zlewni 50 km2, długość cieku 11 kilometrów
- rzeka Stobnica – obszar zlewni 230 km2, długość cieku 22 kilometry.

Charakteryzują się one znacznymi lecz nierównomiernymi zasoba-
mi wodnymi, dużymi zmianami stanów wody, krótkim okresem formo-
wania się fal powodziowych oraz dużą szybkością ich przemieszczania.

Jak wykazuje wieloletnie doświadczenie w zakresie występują-
cych na terenie powiatu powodzi najczęściej zagrożone są tereny poło-
żone w zlewniach małych cieków wodnych głównie rzeki Stobnicy i jej 
dopływów m.in. Golcówki, Sietnicy, Grabówki. 

Główne przyczyny powodujące wzrost zagrożenia powodziowego 
to:
- niekontrolowana zabudowa mieszkalna i gospodarcza dolin rzek i cie-

ków wodnych,
- zmniejszenie naturalnej retencji (poprzez osuszanie terenów podmo-

kłych, nieprawidłową meliorację i regulację rzek, 
- zmiany klimatyczne (gwałtowne opady i nawałnice), 
- przyspieszenie spływu wód opadowych poprzez zmiany charakteru po-

wierzchni zlewni; spowodowane jej zabudową, utwardzaniem placów  
i dróg dojazdowych, odłogowaniem użytków rolnych itp.,

- brak racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi.
W latach 1996-2006 na terenie powiatu brzozowskiego odnotowano 

8 powodzi, które były głównie powodziami letnimi, charakteryzującymi 
się szybkim przyborem wód uniemożliwiającymi doraźne zabezpieczenie 
się oraz szybkim, kilkugodzinnym powrotem do koryta rzecznego. Woda 
przepływająca z dużą energią podczas takich powodzi powoduje olbrzy-
mie straty w mieniu komunalnym gmin i powiatu oraz prywatnym.

Straty powstałe w wyniku powodzi wyniosły w tym okresie ponad 
198 milionów złotych, z czego w mieniu gmin i powiatu ponad 123 mi-
liony złotych a w mieniu prywatnym ponad 75 milionów złotych. Podto-
pionych zostało 2609 budynków i 9908 hektarów gruntów.

Powyższe dane charakteryzuje tabela

Aby przeciwdziałać występującym powodziom, ograniczyć stra-
ty materialne oraz  poprawić zabezpieczenia przeciwpowodziowe na 
tym terenie Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wraz  
z Powiatem Brzozowskim i gminami Domaradz, Dydnia, Brzozów, Ja-
sienica Rosielna zlecił opracowanie „Wariantowej koncepcji progra-
mowo-przestrzennej, ochrony przed powodzią zlewni rzeki Stobnica ze 
szczególnym uwzględnieniem jej dopływów – Grabówki, Sietnicy i Leluty, 
potoku Fugas, Jakla i Wygon, potoku Gołaszowskiego, Orzechowskiego  
i Rosielnej oraz rzeki Golcówka i potoku Budziszańskiego na terenie gmin: 
Brzozów, Jasienica Rosielna, Domaradz, Dydnia, woj. podkarpackie”.

Koncepcja została wykonana w dwóch wariantach. Wariant I przy-
jęty do realizacji planuje zabezpieczenie się przed powodzią poprzez:
- zwiększenie retencji obszarów zlewni poszczególnych dopływów, oraz 

samej rzeki Stobnicy dzięki budowie zbiorników przeciwpowodzio-
wych suchych i mokrych oraz opóźniaczy odpływu,

- odtworzenie zniszczonych przez falę powodziową 
brzegów,

- znormalizowanie przepustowości budowli komuni-
kacyjnych,

- zabezpieczenie terenów zurbanizowanych wałami 
opaskowymi.

Realizacja tego wariantu pozwoli nie tylko na 
zabezpieczenie się przed skutkami gwałtownego przy-
boru wody ale również nie wpłynie negatywnie na 
środowisko naturalne. Ogółem przewiduje się budowę 
17 zbiorników wodnych – dużych i 5 małych, jak też 
wielu opóźniaczy przepływu, które swą konstrukcją 
przypominają małe tamy. Szacunkowy koszt realizacji 
tego wariantu wynosi na dzień dzisiejszy ponad 168 
mln zł. 

Wariant II zakładał zabezpieczenie przeciwpo-
wodziowe zlewni Stobnicy głównie poprzez wybu-

dowanie wałów przeciwpowodziowych. Został on 
jednak negatywnie oceniony przez autorów kon-
cepcji ponieważ przenosił i potęgował zagrożenie 
powodziowe w dole zlewni cieków (teren powiatu 
strzyżowskiego) oraz obszarach ich zlewni a także 
negatywnie oddziaływałby na środowisko natural-
ne. Budowa wałów doprowadziłaby ponadto do li-
kwidacji naturalnych terenów zalewowych Stobni-
cy. Koszt realizacji tego wariantu wyniósłby ok. 
164 milionów złotych.

Temu zagadnieniu była również poświęco-
na konferencja, której organizatorem był Starosta 
Brzozowski. Odbyła się ona w dniach 14-15 czerw-

ca br., w Nozdrzcu (relacja z konferencji w numerze 
BGP lipiec-sierpień 2007, s.4).  

W trakcie jej trwania podpisane zostało poro-
zumienie pomiędzy Dyrektorem Zarządu Melioracji  
i Urządzeń Wodnych, Starostwem Powiatowym oraz 
gminami Brzozów, Domaradz, Dydnia i Jasienica 
Rosielna w sprawie przygotowania na koszt gmin 
dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji lo-
kalizacyjnej i środowiskowej, co w dalszym etapie 
pozwoli opracować dokumentację techniczną dającą 
możliwość uzyskania pozwoleń na budowę infrastruk-
tury przeciwpowodziowej.

Koncepcja ochrony przeciwpowodziowej 
zlewni Stobnicy

Straty powodziowe w infrastrukturze komunalnej gmin i powiatu brzozowskiego  
oraz w mieniu prywatnym powstałe w wyniku powodzi występujących w latach 1996-2006

Jedna z ulic Brzozowa zalana podczas powodzi
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tel. (0-13) 43-421-37, (0-13) 43-421-49, fax (0-13) 43-421-48

Pracodawcy  zatrudniają nowe osoby z różnych powo-
dów. Wykształcenie, zdolności, doświadczenie zawodowe 
to tylko niektóre kryteria selekcji kandydatów. Ostatecznego 
wyboru  pracownika pracodawcy dokonują w oparciu o bez-
pośrednią rozmowę, dokonując ogólnej oceny zachowania  
i reakcji na zadawane pytania. Jednocześnie starają się umieś-
cić i dopasować rozmówcę do struktury organizacyjnej firmy, 
niejednokrotnie kierując się intuicją. Dlatego osobowość kan-
dydata ma równie duże znaczenie co jego umiejętności. 

Wydaje się, iż o zatrudnieniu właściwej osoby powin-
no decydować przede wszystkim doświadczenie, kompetencje  
i wykształcenie.  W  praktyce jednak często zdarza się, że 
kandydaci eliminowani są również na podstawie ich wyglądu  
i wrażenia, jakie wywierają w pierwszych chwilach spotkania. 
Warto zatem zatroszczyć się, żeby strój jaki włożymy w dniu 
spotkania był odpowiedni i stosowny do  okoliczności. Ważny  
jest także schludny wygląd i unikanie ekstrawagancji. 

Kandydat do pracy po-
winien postarać się przybyć na 
spotkanie 5-10 minut wcześniej 
i spokojnie zaczekać na zapro-
szenie na rozmowę przez pra-
codawcę. Przed rozmową warto 
zebrać jak najwięcej informacji 
o firmie. Warto także zastano-
wić się nad odpowiedziami ja-
kich zamierzamy udzielić pod-
czas trwania rozmowy. 
 Jak się do tego przygoto-
wać?  

Po pierwsze - CV. Należy je przejrzeć i przygotować 
sobie odpowiedzi na ewentualne pytania: o ukończone szko-
ły, temat pracy dyplomowej, pierwsze poszukiwania pracy, 
hobby itd. Jednym słowem – na wszystko co napisałeś w CV. 

Rozmowa kwalifikacyjna

Na zakończenie roku szkolnego 2006/07 
Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż uhonorował 
najzdolniejszych uczniów szkół, dla których or-

ganem prowadzącym jest powiat brzo-
zowski (I Liceum Ogólnokształcące, 
Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół 
Szkół Budowlanych i Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy). Nagrody 
otrzymali laureaci olimpiad i konkur-
sów przedmiotowych, uczniowie, któ-
rzy osiągnęli najwyższe średnie ocen w 
minionym roku szkolnym i angażowali 
się w życie szkoły. Wyróżnieni otrzy-
mali wartościowe upominki książkowe.

Zakończenie roku szkolnego było również 
okazją do złożenia gratulacji i podziękowań dla 
Zespołu Muzycznego „BREVIS”, działającego 

przy I LO w Brzozowie i jego opiekuna Krzysztofa Łobodzińskiego. 
Istniejący od niedawna zespół zdobył pierwsze miejsce w kategorii 
muzyka podczas III Konkursu Wojewódzkiego „O Gęsie Pióro” w 
Stalowej Woli. Starosta Z. Błaż członkom zespołu i opiekunowi prze-
kazał listy gratulacyjne oraz prezent – gitarę elektroakustyczną. 

Zespół „BREVIS” powstał z inicjatywy byłych uczennic Gim-
nazjum w Bliznem, których zamiłowanie do sztuki wokalnej rozbu-
dziła p. Iwona Stryczniewicz. Kierownikiem artystycznym jest na-
uczyciel I LO w Brzozowie Krzysztof Łobodziński.

Zespół aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym szko-
ły, uświetnia akademie 
i reprezentuje szkołę w 
przeglądach i konkursach 
muzyczno-wokalnych na 
teranie powiatu i woje-
wództwa.

Do najważniejszych 
osiągnięć zespołu należy 
zdobycie I miejsca w Woje-
wódzkim Konkursie Pieśni 
Patriotyczno-Religijnej 
w Majdanie Królewskim 
2006 r., udział w Ogólno-
polskim Przeglądzie Kolęd 
i Pastorałek Będzin 2007 r., 
a także zdobycie pierwszej 
nagrody w III Wojewódz-

kim Konkursie „O Gęsie Pióro” w Stalowej Woli w kategorii muzyka.

Nagrody dla najzdolniejszych

                                                                                                      fot.2

Zespół „BREVIS”                  fot.1

Magdalena Pilawska

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU
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Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 21. 08. 2007 r.

1. Stolarz
2. Kierowca kat. C+E
3. Monter maszyn i urządzeń 
    w przemyśle chemicznym
4. Mechanik samochodowy
5. Malarz
6. Psycholog

7. Operator spycharki II klasy 
8. Operator ładowarki II klasy 
9. Kucharz - barman
10. Kierowca kat. D
11. Sprzedawca (przygotowanie 
      zawodowe)
12. Spawacz

13. Kelner
14. Inżynier - mechanik
15. Murarz
16. Sprzedawca
17. Nauczyciel j. angielskiego
18. Spedytor (znajomość j. angielskiego
      lub j. niemieckiego)

Przede wszystkim należy przygoto-
wać  się do opowiadania o swojej do-
tychczasowej karierze. Omówienie CV 
nie koncentruje się jednak tylko na po-
przednich pracach. Mogą paść pytania  
o wykształcenie, zwłaszcza jeśli nie 
bardzo  odpowiada pracy wykony-
wanej po zakończeniu szkoły. Warto 
też przygotować  się na pytania typu 
„dlaczego nie chciał pan pracować  
w swoim zawodzie?” albo „czemu 
po technikum gastronomicznym po-
szła pani na prawo?”. Mogą też paść 
pytania dotyczące innych  zawartych  
w CV informacji: znajomości języka, 
programów komputerowych, hobby (!) 
itd. 

Po drugie - odpowiedzi na kon-
kretne pytania przygotowane przez pra-
codawcę. W zależności od tego kim jesteś  
i na jakie stanowisko aplikujesz rozmo-
wa może mieć nieco inny przebieg. Mogą 
pojawić się też różne specyficzne pytania 
związane z branżą bądź stanowiskiem. 
Istnieje jednak pewna grupa pytań powta-
rzających się często w trakcie rozmów 
rekrutacyjnych niezależnie od stanowi-
ska, branży, itd. Są też pewne reguły pro-
wadzenia rozmowy i jeśli będziesz sobie  
z nich zdawać sprawę to łatwo je rozpo-
znasz w trakcie rozmowy. 

Oto kilka przykładów takich py-
tań: „Jakie są Pana największe zalety?”, 
„Czy lubi Pan pracę w zespole”,  „Czy 
miał Pan  kiedyś poważny problem, jak 
Pan  sobie z nim poradził?”, „Proszę 
opowiedzieć o trudnej sytuacji, którą 
musiał Pan w jakiś sposób rozwiązać”, 
„Co zamierza Pan robić za 5 lat”, „Pro-
szę opowiedzieć coś więcej o sobie”,  
„Jakie wynagrodzenie byłoby dla Pana 
satysfakcjonujące?”, „W jaki sposób 
zmienił Pan ostatnią pracę?”, „Co robi 
Pan w czasie wolnym?”, „Dlaczego tak 
długo pozostawał Pan bez pracy?”. 

Istnieją  różne strategie, czasami 
nieświadomie przyjmowane przez pro-
wadzących rozmowę. Teoretycznie nale-
ży pytać kandydatów o konkretne sytua-

cje z przeszłości, wychodząc z założenia, 
że tak jak ktoś działał i reagował dawniej 
tak najprawdopodobniej będzie działał  
w przyszłości. Często jednak prowadzą-
cy każą rozpatrywać sytuacje hipotetycz-
ne: „Proszę sobie wyobrazić, że...” albo 
„co by Pan zrobił w sytuacji gdyby...”.

Po trzecie - pytania do firmy. Za-
zwyczaj w którymś momencie rozmo-
wy pada pytanie: „Czy Pan ma jakieś 
pytania do mnie?”. I tu często zapada 
nieprzyjemna cisza. Widać, że kandyda-
towi jest tak naprawdę wszystko jedno, 
będzie się zastanawiał jak już dostanie 
tą pracę. Jakie pytania będą na miejscu? 
Na pewno wiarygodnie brzmi ciekawość 
o własne stanowisko. Można zapytać 
przede wszystkim (o ile nie było to jas-

no wyjaśnione np. w ogłoszeniu) czy jest 
to nowe stanowisko, czy już ktoś na nim 
był przed tobą zatrudniony. 

Naturalną kontynuacją jest py-
tanie o oczekiwania firmy związane  
z tym stanowiskiem. Dlaczego? Każ-
da firma tworząc stanowisko oczekuje 
dostarczenia jakichś konkretnych, mie-
rzalnych rezultatów od człowieka, który 
ma na nim pracować. Jeśli stanowisko 
jest nowe to oczekiwania powinny być 
jasno określone, choć można się liczyć 
z ich weryfikacją w trakcie pracy. Jeśli 
stanowisko było już kiedyś obsadzone 
to oczekiwania powinny być tym bar-
dziej sprecyzowane. Zapytaj więc jakie 
będą oczekiwania wobec osoby, która 
to stanowisko obejmie. Nie jaki jest za-
kres obowiązków (co często wyczytasz  
w różnych poradnikach) ale właśnie jakie 

są konkretne oczekiwania: jaki poziom 
obrotów ma osiągnąć przedstawiciel 
handlowy, jaką zyskowność zapewnić 
dyrektor sprzedaży, jakich oszczędności 
ma poszukać księgowy, co usprawnić in-
formatyk, itd.

W trakcie rozmowy warto postarać 
się utrzymać dobry humor i  uśmiech. 
Optymizm jest zaraźliwy, na pewno zo-
staniesz lepiej oceniony i zapamiętany 
jeśli będziesz odbierany pozytywnie. 
Jest to niekiedy trudne do wykonania ze 
względu na zdenerwowanie kandydata - 
warto jednak się postarać.

Jeśli tylko jest to możliwe - war-
to przeprowadzić symulację rozmowy. 
Z mężem, żoną, kolegą, kimkolwiek kto 
będzie się do tego nadawał i potraktuje 
sprawę poważnie. Wybierzcie sobie przy-
kładowe pytania, spróbuj udzielić przygo-
towanych wcześniej odpowiedzi. To dwa 
światy: przygotować sobie odpowiedzi,  
a udzielać ich w warunkach zbliżonych 
do rzeczywistości. Oprócz tego jest to 
szansa usłyszenia, co na temat twoich 
wypowiedzi sądzi ktoś inny. Dowiesz 
się, że mówisz niewyraźnie, zatrzymu-
jesz się, powtarzasz, wracasz do jakiegoś 
wątku, który pominąłeś, a potem sobie 
o nim przypomniałeś. Niektóre wpadki 
sam wyłapiesz. Lepiej tak, niż potem 
roztrząsać po prawdziwej rozmowie. Na-
prawdę warto symulację rozmowy prze-
prowadzić i to kilkakrotnie. Będzie to 
szansa na poprawienie błędów, której nie 
dostaniesz przy prawdziwej rozmowie 
kwalifikacyjnej. 

Powyżej przedstawiłam ogólne in-
formacje na temat przygotowania się do 
rozmów kwalifikacyjnych. Osoby zainte-
resowane mogą skorzystać z poradników 
i książek udostępnianych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Brzozowie. Istnieje 
także możliwość zapisania się na zajęcia 
grupowe organizowane w celu doskona-
lenia umiejętności zachowania na rozmo-
wie kwalifikacyjnej.  

Wiesława Wojciechowska 
doradca zawodowy



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

POWIATOWA  STACJA  SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W  BRZOZOWIE

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

Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Brzozowie

Zatrucia pokarmowe, czyli 
ostre schorzenia żołądkowo-jeli-
towe wywoływane są najczęściej 
drobnoustrojami lub ich toksyna-
mi, które dostały się do organizmu wraz 
z pożywieniem. Okres letni zwykle jest 
okresem o zwiększonej liczbie zatruć 
pokarmowych, których przyczyną są 
najczęściej bakterie typu Salmonella.     
Człowiek zakaża się w na-
stępujący sposób: 
- poprzez  produkty żyw-

nościowe pochodzące od 
zwierząt  zakażonych (jaja, 
mięso, mleko),

- poprzez żywność zanie-
czyszczoną odchodami za-
każonych zwierząt (najczęściej drobiu, 
myszy, szczurów), 

- od zakażonych zwierząt i ludzi wydala-
jących pałeczki z kałem zarówno cho-
rych jak i  zdrowych (nosicieli).   

Najczęstszym nośnikiem 
pałeczek są produkty zawie-
rające surowe jaja (majonezy, 
kremy, lody) oraz rozdrobnio-
ne przetwory mięsne (galaretki,  
pasztety,  pierogi). 
Zasady, o których  należy pa-
miętać:       
- mycie rąk po wyjściu z ubikacji oraz 

przed przygotowywaniem i spożywa-
niem posiłków, 

- utrzymywanie w czystości  pomiesz-
czeń, sprzętów kuchennych, naczyń,      

- przechowywanie żywności w niskiej 
temperaturze, 

- zapobieganie rozmrażaniu i ponowne-
mu zamrażaniu żywności, całkowite 

rozmrażanie mięsa i jego   
przetworów przed przy-
stąpieniem do smażenia, 
pieczenia, gotowania,  
- poddawanie żywno-
ści działaniu wysokiej 
temperatury (gotowanie, 
pieczenie, duszenie), 

które jest najłatwiejszym sposobem 
niszczenia bakterii, 
- opłukanie  bieżącą  czystą wodą za-
kupionego  surowego  mięsa, drobiu 
i ryb,
- wydzielenie miejsca w lodówce 

na surowy drób, mięso innych zwierząt 
rzeźnych i jaja, tak aby nie stykały się  
z innymi produktami (nie poddanymi 
obróbce termicznej),      

-  mycie owoców i warzyw przed spoży-
ciem,
-  unikanie spożywania lodów 
i ciastek pochodzących od 
nieznanych  wytwórców, 
- mycie i dezynfekowanie jaj 
przed użyciem ich  do potraw 
( zanurzenie we wrzątku przez 
10 sekund),   

- spożywanie potraw bezpośrednio po 
przygotowaniu lub szybkie ich schła-
dzanie i przechowywanie  w niskiej 
temperaturze, 

- tępienie owadów i gryzoni przenoszą-
cych zarazki.             

Szanuj zdrowie swoje i cudze -
- Jak uniknąć zatrucia ?

ZAPRASZA I PROPONUJE KURSY:
- Przygotowujące do egzaminu eksternistycznego z zakresu LO
- Pedagogiczne 
- Robotnika wykwalifikowanego w różnych zawodach
- Mistrza w różnych zawodach
- Informatyczne

ZAKŁAD   DOSKONALENIA   ZAWODOWEGO  W   RZESZOWIE
OŚRODEK   KSZTAŁCENIA   ZAWODOWEGO 

Brzozów  ul.  ks. J. Bielawskiego1, II piętro
Tel./fax   (0 –13) 43  418  71   email: brzozow@zdz.rzeszow.pl

Ponadto przy ZDZ działają komisje:
- Nadające tytuły robotnika i mistrza w zawodzie
- Uprawnienia energetyczne, spawalnicze, monterów rur miedzianych
- Pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakła-

dach pracy

- Bhp dla wszystkich grup stanowisk zawodowych
- Kierowca wózków jezdniowych
- Palacz kotłów centralnego ogrzewania
- Kroju i szycia
- Bukieciarz, florysta
- Indywidualne we wszystkich zawodach
Punkt Doradztwa Zawodowego dla osób niepełnosprawnych 
– ZDZ Info, ZDZ Net
Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z usług, informacji i po-
radnictwa zawodowego. 

Na terenie powiatu brzozowskiego 
w sezonie letnim prowadziły działalność 3 
oazy.  Na tej ostatniej prowadzonej przez 
Księdza Marcina Koperskiego Powiato-
wa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Brzozowie zorganizowała konkurs 
rysunkowy „Żyj zdrowo bez nałogów”.   
I miejsce zajęła praca zbiorowa w wyko-
naniu Małgorzaty Długosz, Kingi Kora-
lewicz i Anity Wojtas.

 Konkurs został poprzedzony 
wykładem Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego w Brzozowie Tadeusza Pióro pt. 
„Słuchaj, ucz się, żyj – Razem przeciwko 
uzależnieniom”, który wśród młodzieży 
wywołał duże zainteresowanie. Uczestni-
cy oazy otrzymali upominki ufundowane 
przez Muzeum Regionalne w Brzozowie 
i Hutę Szkła „Kama”.

 W dniach od 16 do 25 lipca br.  
w szkołach na terenie Brzozowa, Golco-
wej, Starej Wsi w uzgodnieniu z Powia-
tową Stacją Sanitarno-Epidemiologicz-
ną przebywało w ramach Jezuickiego 
Duszpasterstwa Młodzieży blisko 300 
młodych ludzi. Kulminacja tych spot-
kań nastąpiła w Starej Wsi, gdzie w 
dniach 26-31.07.2007 r. przebywało bli-
sko 500 uczestników. Firma cateringowa  
z Krosna zapewniała na ten okres całość 
wyżywienia. Atmosfera była wspaniała  
o czym poświadczam osobiście po udzia-
le w koncercie finałowym, który odbył 
się w ogrodzie Ojców Jezuitów.

W okresie wakacji

Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Brzozowie

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE
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SŁUŻBY,  INSPEKCJE, STRAŻE

Występowanie rezerwuarowych żywi-
cieli Trichinella spp. stwarza zagrożenie dla 
człowieka  inwazją tych pasożytów. Są one 
nicieniami występującymi na całym świecie  
u ponad 150 gatunków zwierząt, spośród któ-
rych świnie i dziki odgrywają podstawowa rolę 
w epidemiologii. O ile przypadki trychinelo-
zy u świń występują  w Polsce sporadycznie 
(0,0054% ), o tyle odsetek ten u dzików jest 
znacznie wyższy ( 0,25%). Każdego roku spo-
śród 50 tysięcy zabitych dzików około 100-150 
sztuk jest zarażonych włośnicą, czyli jeden na 
czterysta zaraża ludzi. Badania próbek mięsa 
dzików wykonuje się w większości metodą tri-
chinoskopową (kompresową), która jest znacz-
nie mniej czuła niż obowiązująca w przewa-
żającej większości w badaniach wieprzowiny 
metoda wytrawiania z zastosowaniem pepsyny 
i kwasu solnego. Stałe pojawianie się ognisk 
tej choroby w Polsce, spowodowane jest spo-
życiem mięsa surowego lub mięsa półsurowe-
go wieprzowego lub dzika. 

Nie bez znaczenia jest fakt tradycji kuli-
narnych w danym regionie i tu w statystykach 
dominuje Wielkopolska z tradycjami spoży-
wania wędlin zwierających półsurowe mięso. 
W Europie duży problem stanowi również 
spożywanie mięsa końskiego (Francja, Wło-
chy), gdzie w latach 1975 – 2005 stwierdzo-
no ogółem 3334 przypadki zachorowań ludzi, 
w tym 5 przypadków zakończonych zejściem 
śmiertelnym. Skoro jesteśmy przy statystykach 
to szacuje się, że włośnicą na świecie zakażo-
nych jest ponad 11 mln ludzi. Przykładowo, od 
stycznia 1995 r. do połowy 1997 r. zanotowano 
około 10.000 zachorowań, w tym 18 śmiertel-

nych. Najwięcej przypadków stwierdzono w tym okresie  w Rumunii, Rosji, Ar-
gentynie. W Polsce hospitalizowano 148 osób. 

Parę słów na temat źródeł zakażenia włośnicą, przebiegu klinicznego choro-
by oraz jej zapobiegania i zwalczania.  Cykl rozwojowy zamyka się w środowisku 
związanym z działalnością człowieka (cykl domowy)  lub naturalny (cykl leśny). 
W cyklu domowym transmisja włośni zachodzi na drodze: świnia – wieprzowe 
odpady poubojowe oraz świnia -  szczur,  a więc możliwość zakażenia jest duża, 
znaczenie ma tu przestrzeganie zasad higieny. 

W cyklu leśnym główną role odgrywają dziki, które zarażają się zjadając 
m.in. padlinę zwierząt leśnych. Lisy z kolei, jako drapieżniki są ogniwem podtrzy-
mującym krążenie pasożyta w środowisku, do czego w znacznym stopniu przy-
czynia się kanibalizm u zwierząt tego gatunku. Wzrost populacji tych zwierząt  
w ostatnim okresie powoduje powiększenie rezerwuaru pasożytów i obszaru jego 
występowania. 

Włośnica cechuje się szybkim rozwojem w organiźmie żywiciela. Pomi-
jając cały cykl rozwojowy  pasożyta, należy stwierdzić, że już 19 dnia otorbione 
larwy mięśniowe stają się inwazyjne. W przebiegu zarażenia początkowo dominu-
ją objawy alergiczne, później bóle mięśniowe. W fazie jelitowej (do 7 dni po za-
rażeniu) pojawiają się objawy grypopodobne (bóle brzucha, gorączka, nudności, 
wymioty). Charakterystyczne dla tego stadium choroby są obrzęki powiek, twarzy 
oraz  nastrzykanie  spojówek mających podłoże  alergiczne.

Faza mięśniowa (od 10 dnia), gdy larwy osiedlają się w mięśniach szkiele-
towych trwa 5-6 tygodni.  Przy zarażeniu bardzo dużą liczbą larw, przebieg cho-
roby jest ostry, występują objawy zapalenia płuc, opon mózgowo- rdzeniowych, 
może dochodzić do uszkodzenia nerek oraz mięśnia sercowego. Choroba może 
skończyć się śmiercią. 

Z przedstawionego opisu przebiegu choroby widać jak niebezpieczna choro-
bą jest włośnica. Celem jej uniknięcia należy przede wszystkim mieć świadomość 
jej zagrożenia wśród konsumentów. Znanych jest szereg przypadków spożywania 
mięsa bez stosownych badań diagnostycznych. Drugi element to przestrzeganie 
elementarnych zasad higieny sanitarnej, wreszcie zwiększenie czułości stosowa-
nych metod rozpoznawczych. Metoda trychinoskopowa jest niewystarczająca. 
Przepisy Unii Europejskiej  zmuszają  do tego aby w Polsce od 2010 roku  badania  
tą metoda przeszły  do historii, a obowiązującą  będzie metoda wytrawiania.  

Andrzej Chrzanowski 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie

Włośnica – choroba odzwierzęca (zoonoza)  
jako potencjalne źródło zagrożenia dla ludzi

20 lipca 2007 roku  odbyły się uroczystości Święta 
Policji w Brzozowie. Uroczystości rozpoczęły się mszą 
świętą w Kolegiacie Brzozowskiej. O godz. 14 odbyła 
się uroczysta odprawa, w której uczestniczyli: w imieniu 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie  Z-ca 
Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie nad-
kom. Piotr Trzaska - Gerlecki, miejscowe władze  repre-
zentowali: Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie 
Henryk Kozik, Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła,  
Z-ca Burmistrza Brzozowa Piotr Stańko, Komendant 

Święto Policji

Nominowani policjanci
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SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

mł. asp. Joanna Kędra
Oficer prasowy

Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  bryg. Mirosław 
Szmyd, Prokurator Rejonowy – Aurelia Skiba,  Wójt 
Gminy Domaradz – Jan Pilch, Z-ca Wójta Gminy Dydnia 
– Adam Pałys, Wójt Gminy Jasienica Rosielna - Marek 
Ćwiąkała, Wójt Gminy Nozdrzec – Antoni Gromala, Dy-
rektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie - Józef 

Wręczenie okolicznościowych medali

Kołodziej. Na wyższe stopnie mianowano 20 policjantów: aspirantami 
sztabowymi mianowano Janusza Barańskiego, Krzysztofa Dudka, Je-
rzego Dudycza, Bogusława Dutkowskiego, Zdzisława Toczka, Wiesła-
wa Zimonia; starszym aspirantem – Kazimierza Barańskiego, Ludwika 
Cyrana, Mieczysława Pilszaka; aspirantem – Zenona Myćkę, Krzysz-
tofa Pelczara, Stefana Szpienika, Mariusza Zająca, Pawła Żuchowskie-
go; młodszym aspirantem – Dariusza Ptaka, Huberta Szula; sierżantem 
sztabowym – Grzegorza Kwiatkowskiego; sierżantem – Pawła Koczą-
ba; starszym posterunkowym - Monikę Dereń, Annę Karaś. 

W dowód uznania za zaangażowanie i działalność na rzecz 
brzozowskiej Policji Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie mł. 
insp. Edward Ząbek wręczył medale okolicznościowe Wójtowi Gmi-
ny Domaradz - Janowi Pilchowi,  Wójtowi Gminy Jasienica Rosielna 
– Markowi Ćwiąkale oraz Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w 
Brzozowie- Józefowi Kołodziejowi.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 29 lipca 2007 roku w cza-
sie Wojewódzkich Obchodów Święta Policji w Kolbuszowej zostały 
wręczone akty mianowania  na wyższe stopnie oficerskie, otrzymali je: 
mł. insp.  Tadeusz Zięba, podinsp. Jan Wolak, nadkom. Bogdan  Du-
dek,  nadkom. Robert Szafraniec, kom. Adam  Pobidyński. 

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  27. 07. 2007 r.

W okresie od 01.01 do 
27.07.2007 r. odnotowano 354 zda-
rzenia, w tym: 98 pożarów. W dzia-
łaniach związanych z gaszeniem 
pożarów brało udział 219 zastępów 
straży pożarnej w składzie 994 
ratowników PSP i OSP. W opisy-
wanym okresie miały miejsce 243 
miejscowe zagrożenia, w których brało udział 286 zastępów w składzie 
862 ratowników. Odnotowano 13 fałszywych alarmów.

Charakterystyczne zdarzenia z ostatniego okresu:
04.07.2007 r. miał miejsce pożar butli z gazem propan-butan  
w budynku mieszkalnym w miejscowości Przysietnica  
g. Brzozów. O godz. 13.17 Powiatowe Stanowisko Kierowania  
w Brzozowie otrzymało informację o pożarze butli. Dyżurny 
na miejsce pożaru zadysponował 1 zastęp z Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie. W 

chwili przybycia na miejsce zdarzenia, obok budynku mieszkalnego 
na podwórku paliła się butla z gazem propan-butan. Właściciel posesji 
znajdował się na zewnątrz budynku. Przybyły zastęp GCBA 4/24 ugasił 
paląca się butlę, zabezpieczono miejsce zdarzenia, a na okres schładza-
nia butli został wstrzymany ruch na drodze. Ugaszoną i zakręconą butlę 
przekazano właścicielowi, który został poinformowany o konieczności 

jej zabezpieczenia i wymiany.     
08.07.2007 r. miał miejsce pożar w budynku mieszkalnym  
w miejscowości Domaradz. O godz. 23.08 Powiatowe Stano-
wisko Kierowania w Brzozowie otrzymało informację o po-

żarze instalacji i licznika elektrycznego w budynku 
mieszkalnym drewnianym. Pożar  ugaszony został 
przez właściciela przed przybyciem zastępu JRG 
na miejsce zdarzenia. Zasilanie prądu zostało od-
łączone na głównym zabezpieczeniu przez sąsia-
da. Przybyły zastęp z JRG Brzozów przystąpił do 
sprawdzenia części strychowej budynku, na której 
znajdowała się się niewielka ilość siana, usunięto 
część obicia ściany w miejscu gdzie był umieszczony 
licznik elektryczny celem dokładnego sprawdzenia  
i wykluczenia możliwości  powtórnego powstania 
pożaru. Licznik i część instalacji elektrycznej uległo 
spaleniu.

23.07.2007 r. miał miejsce pożar w gara-
żu wolnostojącym w miejscowości Hum-
niska g. Brzozów.  O godz. 20.50 Powiato-
we Stanowisko Kierowania w Brzozowie 
otrzymało informację o pożarze. Przed wej-

ściem do garażu rozszczelnieniu uległ zbiornik  
z olejem napędowym - 1000l, prawdopodobnie po 
wybuchu. Zawartość zbiornika wylała się przed wej-
ściem do garażu. Pożar zlokalizowany był w odległo-
ści 7 m od budynku gospodarczego i 5 m od budynku 
mieszkalnego drewnianego. Mieszkańcy odłączyli 
napięcie od garażu za pomocą zabezpieczenia głów-
nego znajdującego się na budynku mieszkalnym. 
Przybyły na miejsce zdarzenia zastęp JRG Brzozów 
po dokonaniu rozpoznania ugasił palący się zbiornik. 
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SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE/PRZEWODNIK ROLNIKA

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

Rentę strukturalną może otrzymać rolnik, który:
1. ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalo-

nego prawa do emerytury lub renty; 
2. prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w gospodarstwie rol-

nym przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie 
wniosku o rentę strukturalną i w tym okresie podlegał ubezpieczeniu 
emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu 
społecznym rolników zwanemu dalej „ubezpieczeniem emerytalno-
rentowym”, przez co najmniej 5 lat; 

3. przekaże gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych co naj-
mniej: 

    - 1 ha, w przypadku gospodarstw położonych w województwach: ma-
łopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim albo 

   - 3 ha, w przypadku gospodarstw położonych w pozostałych woje-
wództwach; 

4. został wpisany do ewidencji producentów (prowadzonej przez ARi-
MR), stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 
płatności; 

5. w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną: 
  - podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, 
  - nie zalegał z zapłatą należności z tytułu ubezpieczenia społecznego 

rolników; 
6. zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej. 
Gospodarstwo można przekazać:
1. Następcy – poprzez przeniesienie własności (sprzedaż, darowiznę) 

w całości na rzecz jednej osoby, która wcześniej nie prowadziła dzia-

łalności rolniczej. Powierzchnia 
użytków rolnych wchodzących 

w skład przekazywanego gospodarstwa rolnego nie 
może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów 
rolnych w danym województwie lub w kraju. Takie-
go warunku nie ma, jeśli gospodarstwo przekazuje się 
zstępnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce itd.)  
W przypadku zstępnych wystarczy by przejęte gospo-
darstwo miało, w zależności od województwa, 3 ha 
lub 1 ha użytków rolnych. 

2. Na powiększenie jednego lub kilku gospodarstw 
rolnych – poprzez przeniesienie własności na rzecz 
jednego lub kilku rolników. Powiększone gospodar-
stwo musi mieć powierzchnię nie mniejszą niż średnia 
powierzchnia gruntów rolnych w województwie lub  
w kraju. 

3. Na cele ochrony przyrody w rozumieniu przepisów  
o ochronie przyrody - przez przeniesienie własności 
na rzecz firm, fundacji, stowarzyszeń itp, 

4. Z przeznaczeniem do zalesienia - przez przeniesienie 
własności na rzecz osób fizycznych, firm, fundacji, 
stowarzyszeń itp, jeżeli użytki te zostały przeznaczo-
ne do zalesienia w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego. 

Wnioskujący o rentę strukturalną i jego małżo-
nek mogą pozostawić sobie łącznie do 0,5 ha użytków 
rolnych wraz z siedliskiem, o ile będą na nich prowa-
dzić działalność rolniczą służącą wyłącznie zaspokaja-
niu własnych potrzeb oraz potrzeb osób pozostających 
we wspólnym gospodarstwie domowym.
Warunki jakie musi spełniać przejmujący go-
spodarstwo:
Jeśli przejmujący gospodarstwo jest osobą fizyczną, 
musi:
1. mieć mniej niż 40 lat w przypadku następcy albo 

mniej niż 50 lat w przypadku przejmującego gospo-
darstwo na powiększenie; 

2. posiadać kwalifikacje zawodowe przydatne do pro-
wadzenia działalności rolniczej; 

3. nie mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty; 
4. zobowiązać się do prowadzenia osobiście działalno-

ści rolniczej na przejętych użytkach rolnych przez co 

25 czerwca 2007 r. Biura Powiatowe ARiMR
RENTY  STRUKTURALNE  2007

rozpoczęły nabór wniosków od rolników, którzy chcą przejść 
na rentę strukturalną i przekazać swoje gospodarstwo
 następcy albo na powiększenie innych gospodarstw.
Działanie ma na celu poprawę struktury agrarnej oraz przyśpiesze-

nie procesu wymiany pokoleniowej osób prowadzących gospodarstwa 
rolne, a także poprawę rentowności i konkurencyjności gospodarstw. 
Wniosek o rentę strukturalną wraz z załącznikami składa się na formu-
larzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, w biurze powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Informacje zebrał i opracował: 
    mł.kpt. Tomasz Mielcarek   

Poszkodowanemu właścicielowi budynku (poparzenie rąk) 
pomocy udzielił przybyły zespół karetki Pogotowia Ratun-
kowego. Po ugaszeniu pożaru przystąpiono do dokładnego 
skontrolowania wnętrza garażu. Usunięto wszystkie znaj-
dujące sie tam kanistry z paliwem. Po zakończeniu działań 
gaśniczych miejsce zdarzenia przejęła Policja celem do-
chodzenia popożarowego. Podczas prowadzonych działań 
lekkiemu wypadkowi uległ d-ca sekcji.

03.07.2007 r. miał miejsce wypadek w miej-
scowości  Jasienica Rosielna. O godz. 12.19 
Powiatowe Stanowisko Kierowania w Brzo-

zowie otrzymało informację o zdarzeniu. Dyżurny na miej-
sce zdarzenia zadysponował 2 zastępy z Jednostki Ratow-

niczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie, które 
na miejscu zastały sytuację po zderzeniu samochodu osobowego 
Mitsubishi z TIR-em. Jedna osoba poszkodowana z samochodu 
osobowego Mitsubishi, opatrzona została przez zespół Pogotowia 
Ratunkowego i przewieziona do pobliskiego szpitala. Zastęp JRG 
Brzozów zabezpieczył miejsce zdarzenia, odłączono dopływ prądu  
z akumulatorów, dopływ gazu LPG w samochodzie osobowym. 
Zabezpieczono wycieki płynów eksploatacyjnych w samochodzie 
osobowym. Po dokonaniu czynności dochodzeniowo śledczych 
przez techników Policji samochód osobowy został odholowany  
w bezpieczne miejsce. Pozostałości powypadkowe zostały zebrane 
i usunięte z jezdni. 
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PRZEWODNIK  ROLNIKA

ARiMR BP w Brzozowie 

najmniej 5 lat oraz do złożenia wniosku o wpis do ewidencji produ-
centów. 

Wysokość renty strukturalnej:
1. Podstawowa wysokość renty strukturalnej odpowiada kwocie 150% 

najniższej emerytury. 
2. Wysokość renty strukturalnej zwiększa się o 100% kwoty najniższej 

emerytury, jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim  
i oboje małżonkowie spełniają wszystkie warunki dla przyznania 

renty strukturalnej. 
3. Wysokość renty strukturalnej zwiększa się o 15% kwo-

ty najniższej emerytury, jeśli przekazano gospodarstwo 
rolne o łącznej powierzchni użytków rolnych większej 
niż 10 ha osobie w wieku poniżej 40 lat.

 Rentę wypłaca się za każdy miesiąc, nie dłużej niż do 
osiągnięcia przez beneficjenta 65 roku życia.

Tradycyjnie już w ostatni weekend 
czerwca Podkarpacki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Boguchwale zorganizował 
Dni Otwartych Drzwi. Połączone 
one były z IX Regionalną Wysta-
wą Zwierząt Hodowlanych oraz 
Wystawą Maszyn Rolniczych.

W ciągu dwóch dni zwie-
dziło ją ponad 16 000 osób. 
Zwierzęta prezentowało 91 ho-
dowców, a na stoiskach promo-
cyjnych, ekspozycjach zaprezen-
towało się 184 firmy i instytucje. 
W grupie zwiedzających znaleźli 
się również rolnicy z powiatu 
brzozowskiego. Zorganizowany 
wyjazd pięcioma autokarami dla 
rolników z gmin Brzozów, Do-
maradz, Dydnia, Jasienica Ro-
sielna, Haczów i Nozdrzec zorga-
nizował Podkarpacki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Boguchwale – Zespół Do-
radców w Brzozowie. Skorzystało z niego 
ponad 250 osób. Dodatkowym akcentem 
brzozowskim był udział w drugim 
dniu Dni Otwartych Orkiestry 
Dętej Fire Band z Brzozowskiego 
Domu Kultury. Brzozowska or-
kiestra najpierw uświetniła mszę 
świętą, a później dała koncert dla 
uczestników imprezy. 

Podczas dwóch dni wszy-
scy chętni mogli przekonać się ja-
kie problemy rozwiązuje doradz-
two rolnicze, poznać tendencje 
w hodowli roślin i zwierząt oraz 
propozycje techniki rolniczej,  
a także zapoznać się z ofertą firm 
i instytucji z sektora rolnego oraz 
przedsiębiorstw z otoczenia rol-
nictwa, a ponadto dowiedzieć się 
jakich surowców poszukuje prze-
mysł przetwórczy.

W trakcie IX Regionalnej Wysta-
wy Zwierząt Hodowlanych komisja pod 
przewodnictwem prof. dr hab. Marii 
Ruda z Politechniki Rzeszowskiej oceni-
ła: 31 krów, 5 jałowic, 50 owiec, 12 kóz, 
32 szt. trzody chlewnej, 12 koni, 41 kró-
lików. Poza oceną zaprezentowano też 6 
szt. bydła mięsnego, 6 cieląt, 3 nutrie, 28 
szynszyli, 6 królików miniaturowych, 33 

kury ozdobne oraz 100 gołębi rasowych. 
Wśród nagrodzonych z powiatu brzo-
zowskiego znalazł się Grzegorz Władyka 

ze Wzdowa (gm. Haczów). Jego krowa 
„Mucha” zdobyła tytuł championa. 

Podczas DOD odbył się również 
konkurs „Najlepszy produkt regionalny 

i lokalny”. Jego celem było wyróżnienie 
najlepszych podkarpackich produktów  
i wyrobów mleczarskich, mięsnych, 
piekarniczych, owocowo - warzywnych  
i innych oraz ich promocja wśród poten-
cjalnych konsumentów.

Kapituła konkursu pod przewod-
nictwem dr Marii Surdel z Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego oceniła 63 produkty 
zgłoszone przez 22 firmy, stowarzysze-

nia i gospodarstwa 
rolne. Miedzy in-
nymi w kategorii 

produktów mle-
czarskich wyróż-
nienie otrzymała 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska  
w Jasienicy Rosielnej za masło ekstra 
z Jasienicy osełka. 

Dni Otwartych Drzwi w PODR 
Boguchwała były także okazją do pod-
sumowania na szczeblu wojewódzkim 
konkursu „Agro-Liga 2007”, którego 
celem było wyłonienie i promowanie 
najlepszych rolników i firm zajmują-
cych się przetwórstwem rolno - spo-
żywczym oraz świadczeniem usług 
dla rolnictwa i obszarów wiejskich. 

Również na dwudziestohekta-
rowym polu doświadczalnym rolnicy 

mogli obejrzeć plantacje produkcyjne zbóż 
i rzepaku oraz kolekcje odmian prawie 
wszystkich roślin uprawnych, warzyw, ziół,  
a także plantacje wierzby energetycznej. 
Zainteresowani mogli porównać prowa-

dzone doświadczenia nawozowe, 
odmianowe i różne warianty ochrony 
roślin. Zorganizowano również wy-
stawę maszyn rolniczych. Rolnicy  
i zwiedzający mogli uzyskać szczegó-
łowe informacje z zakresu technologii 
produkcji, ekonomiki oraz możliwo-
ści pozyskania środków finansowych 
z budżetu krajowego i unijnego. Do-
radztwo takie świadczyli specjaliści 
Ośrodka, agencji, instytucji i firm 
pracujących na rzecz rolnictwa.

Dni Otwartych Drzwi PODR 
Boguchwała odbyły się pod patro-
natem Wojewody Podkarpackiego. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
posłowie: Jan Bury, Mieczysław Gol-

ba, Kazimierz Gołojuch, Stanisław Ożóg, 
Wojciech Pomajda, doradca premiera RP 
Kazimierz Jaworski, wojewoda podkar-
packi – Ewa Draus, wicemarszałek wo-
jewództwa podkarpackiego – Kazimierz 
Ziobro i prezes Podkarpackiej Izby Rolni-
czej – Stanisław Bartman.

Agnieszka Józefczyk PODR Boguchwała  
– Zespół Doradców w Brzozowie

Rolnicy z powiatu brzozowskiego na święcie 
rolników i podkarpackiego doradztwa 

Mażoretki orkiestry dętej Fire Band  
na Dniach Otwartych Drzwi w Boguchwale

Grzegorz Władyka ze Wzdowa z championem „Muchą”
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w Rzeszowie Stanisławowi Pająkowi pamiątko-
wą figurkę św. Floriana. 

Widzowie z ogromnym zaciekawieniem 
śledzili zmagania swoich faworytów. Zawody 
zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: ćwi-
czenie bojowe i sztafeta pożarnicza z przeszko-
dami. Zawodnicy oceniani byli przez komisję 
sędziowską, którą stanowili funkcjonariusze Ko-
mend Powiatowych PSP w Brzozowie i w Sano-
ku. Sędzią głównym zawodów był kpt. Grzegorz 
Oleniacz z KP PSP w Sanoku.

W kategorii młodzieżowych drużyn po-
żarniczych dziewcząt, kolejny rok z rzędu, zwy-

ciężyły druhny z OSP w Dydni (1014,2 pkt.). Na dru-
gim miejscu z wynikiem 1008,3 pkt. uplasowały się 
dziewczęta z OSP w Jasienicy Rosielnej. Trzecie miej-
sce zdobywając 995,8 pkt zajęły ich koleżanki z OSP 
w Jabłonicy Polskiej. Na następnych lokatach znalazły 
się kolejno zespoły OSP ze: Starej Wsi (979,7 pkt.)  
i Wary (978,7 pkt.). W gronie młodzieżowych drużyn 

pożarniczych chłopców ekipa OSP z Malinówki (1046,7 
pkt.) pokonała ubiegłorocznych zwycięzców - drużynę 
OSP ze Zmiennicy (1030,3 pkt.). Trzecie miejsce zaję-
li chłopcy z OSP w Jasienicy Rosielnej (1023,4 pkt.), 
czwarte - OSP w Izdebkach (1012,1 pkt.), piąte - OSP w 
Dydni (1007,9 pkt.), szóste – OSP w Domaradzu (987,3 
pkt.). 

Wśród kobiecych drużyn pożarniczych po raz 
kolejny najlepsze okazały się ubiegłoroczne zwycięż-
czynie - druhny z OSP w Jabłonicy Polskiej zdobywając 

W niedzielę 5 sierpnia br. liczna 
widownia zgromadziła się na stadionie 
sportowym w Dydni, aby obejrzeć IX 
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożar-
nicze. O Puchar Starosty Brzozowskie-
go walczyło 21 drużyn, wyłonionych 
w eliminacjach gminnych. W tegorocz-
nych zawodach ekipy rywalizowały  
w czterech grupach: 6 drużyn w gru-
pie A (męskie drużyny pożarnicze),  
4 drużyny w grupie C (kobiece druży-
ny pożarnicze), 5 młodzieżowych dru-
żyn pożarniczych dziewcząt (12-16 lat) 
oraz 6 młodzieżowych drużyn pożarni-
czych  chłopców (12-16 lat). 

Rozgrywki powiatowe 
swoją obecnością uświet-
nili: Stanisław Pająk – Za-
stępca Podkarpackiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Staży Pożarnej  
w Rzeszowie, Mirosław 
Szmyd – Komendant Po-
wiatowej Straży Pożarnej  
w Brzozowie oraz jego  Za-
stępca Marek Ziobro, Krzysz-
tof Dżugan – Komendant Po-
wiatowej Straży Pożarnej  PSP 
w Sanoku oraz Edward Ząbek 
– Powiatowy Komendant Po-

licji w Brzozowie, Edward Rozenbajgier – Prezes Powiatowego ZOSP  
w Brzozowie, a także prezesi jednostek OSP z terenu powiatu. W zawo-
dach wzięły również udział władze samorządowe powiatu brzozowskiego 
i wszystkich jego gmin w osobach: Henryk Kozik -  Przewodniczący Rady 
Powiatu Brzozowskiego, Zygmunt Błaż - Starosta Brzozowski, Janusz 
Draguła – Wicestarosta, Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia z Piotrem 
Szulem - Przewodniczącym Rady Gminy Dydnia, Józef Rzepka – Bur-
mistrz Brzozowa oraz Stanisław Pilszak – Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Brzozowie, Jan Pilch – Wójt Gminy Domaradz, Antoni Gromala  
– Wójt Gminy Nozdrzec, Stanisław Jakiel – Wójt Gminy Haczów, radni 
Rady Powiatu oraz radni Rady Gminy Dydnia. 

Zawody rozpoczął uroczysty przemarsz drużyn na stadion przy 
akompaniamencie orkiestry dętej OSP z Dydni pod batutą Tadeusza Po-
dulki. Zebranych gości, publiczność oraz zawodników powitał Wójt Gmi-
ny Dydnia – Jerzy F. Adamski. Następnie Starosta Brzozowski z okazji 
awansu zawodowego i w podzięce za lata pracy w KP PSP w Brzozowie 
wręczył Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  
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OSP Zmiennica 
najlepsza!

Rozwinięcie bojowe chłopców

Bieg sztafetowy

Sztafeta pożarnicza mężczyzn

Ćwiczenie bojowe kobiecych drużyn pożarniczych
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Dostojni Jubilaci z Gminy Dydnia zostali zaproszeni na uroczy-
stość z okazji Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, która odbyła się 
29 lipca. Rozpoczęła się mszą św. w Kościele Parafialnym w Dydni.

Złote Gody świętowali: Helena i Stanisław Błoński (Niebocko), 
Aniela i Stanisław Dmitrzak (Jabłonka), Stanisława i Adolf Duda (Oba-
rzym), Helena i Karol Fejdasz (Obarzym), Stanisława i Mieczysław 
Haduch (Krzywe), Helena i Lubomir Hawrylak (Niewistka), Helena  
i Tadeusz Kmiecik (Jabłonka), Zofia i Franciszek Kondracki (Jabłonka), 
Władysława i Eugeniusz Oleniacz (Niebocko), Józefa i Tadeusz Sabat 
(Niebocko), Janina i Jan Sendecki (Niebocko), Helena i Władysław 
Serednicki (Końskie), Zuzanna i Eugeniusz Sidor (Obarzym), Helena  
i Roman Szajnowski (Witryłów), Daniela i Kazimierz Węgrzyński (Wi-
tryłów), Stanisława i Michał Wójcik (Dydnia), Michalina i Władysław 

Zimoń (Grabówka), Barbara i Bronisław Szul (Obarzym), Zofia i Stanisław Demczak (Krzemienna), Genowefa i Kazimierz Turoń 
(Krzywe).

Wójt Jerzy F. Adamski witając Jubilatów złożył im życzenia długich lat w zdrowiu, szczęściu i pomyślności. Po wręczeniu 
medali za długoletnie pożycie małżeńskie od Prezydenta RP, legitymacji, dyplomów, kwiatów i prezentów nastąpił wspólny toast. 

Wspomnienie dawnych czasów i wspólnie przeżytych lat przy kawie i cieście było urozmaicone występami Kapeli „Przepió-
reczka”.

Na uroczystość przybyli także zaproszeni goście: ks. Dziekan Adam Drewniak, Przewodniczący Rady Gminy Dydnia Piotr 
Szul, Zastępca Wójta Stanisław Pałys oraz rodziny Jubilatów.

Świętowali Złote Gody

Okolicznościowe spotkanie z okazji 50-lecia małżeństwa

(A.M.)

Otwarcie wystaw dnia 22 lipca, godz. 15:30. Wystawy będą czynne do 15 września 2007: w niedzielę od 14:00 do 16:00 oraz  
na telefon: (0-13) 430 32 27 

IZBA  REGIONALNA  W  KRZYWEM
zaprasza na wystawy:

malarstwa Wojtka Kraczkowskiego z Krzywego 
(olej, grafika)

prace po I roku studiów w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku
kierunek: edukacja artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych

rękodzieła użytkowego

eksponaty z okresu 1945-2006 wykonane są szydełkiem, 
na drutach,
zdobione haftem, cekinami itp., oraz z gliny przez osoby 
z Krzywego i innych regionów Polski

Społeczny Animator Kultury
Bogusław Krzywonos
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124,7 pkt. Drugą lokatę zdobyły panie z OSP w Warze (153,6 pkt.), zaś kolejne miejsca 
zajęły: OSP w Humniskach (170,1 pkt.) i OSP w Wydrnej (178,4 pkt.). W zagorzałej 
rywalizacji panów o główne trofeum - Puchar Starosty zwyciężyła reprezentacja OSP 
w Zmiennicy (108,9 pkt.). Drugie miejsce, z wynikiem o 3,5 pkt gorszym, wywalczyła 
ekipa OSP z Nozdrzca (112,4 pkt.), zaś trzecie – OSP z Orzechówki (116,2 pkt.). Na 
kolejnych lokatach znalazły się drużyny OSP z: Dydni (119,7 pkt.), Haczowa (120,4 
pkt) i Domaradza Poręby (125,9 pkt).

Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy ufundowali główni sponsorzy imprezy: Sta-
rostwo Powiatowe w Brzozowie i Związek Gmin Brzozowskich. Wręczali je Starosta 
Brzozowski Zygmunt Błaż oraz Przewodniczący Zarządu Gmin Brzozowskich Józef 
Rzepka w asyście wójtów gmin i władz ZOSP. Zawody zostały zorganizowane przez: 
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, Związek Gmin Brzozowskich, Zarząd Powiato-
wy ZOSP RP w Brzozowie oraz Urząd Gminy Dydnia przy współpracy Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie i Zarządu Gminnego ZOSP RP  
w Dydni. Nagrodę specjalną ufundowaną przez Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej  
w Brzozowie otrzymał najmłodszy uczestnik zawodów z OSP w Zmiennicy.

Atrakcją zawodów był pokaz skoków spadochronowych w wykonaniu skoczków 
„Aeroklubu Podkarpackiego” z Krosna. Można także było obejrzeć wystawę modeli 
latających z klubu modelarskiego „Ikar” z Mielca, którego instruktorem jest Zygmunt 
Osak oraz pokaz modeli w locie na uwięzi. Nagrody zwycięzcom 

wręczał Starosta BrzozowskiAnna Władyka
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110 lat skończyła 3 sierpnia Pani Ludwika Kosztyła, najstarsza żyjąca Pol-
ka. Dostojna Jubilatka, która rozpoczęła 111 rok życia może poszczycić się tym, iż 

żyła w trzech stuleciach i dwóch tysiącleciach. Przy-
szła na świat 3 sierpnia 1897 r. w rodzinnym Brzozo-
wie, w ówczesnej Galicji. Doskonale pamięta czasy 
monarchii austro – węgierskiej i cesa-
rza Franciszka Józefa. Gdy wybuchła I 
wojna światowa miała 17 lat, a w prze-
dedniu II wojny światowej skończyła 
42 lata. Jej rówieśnikami byli między 
innymi aktorka Pola Negri, poeta Wła-
dysław Broniewski, czy generał Karol 
Świerczewski. 

Ludwika Kosztyła cały czas 
mieszka w rodzinnym, drewnianym 
domu wybudowanym w 1919 roku. 

Z mężem Antonim przeżyła 62 lata. Zmarł w 1980 r. w wieku 86 
lat. Dochowała się 4 córek (najstarsza ma 87lat), 2 synów (jeden 
zmarł w dzieciństwie), 9 wnuków, 12 prawnuków i 11 praprawnu-
ków. Rodzina liczy 55 osób. Jubilatka nie wyobraża sobie życia 
poza własnym domem. Porusza się po nim z pomocą balkoniku. 
Sama przygotowuje śniadania i kolacje, w innych pracach pomaga 
jej, mieszkająca obok, Bolesława Kosztyła. Jeszcze w ubiegłym roku pracowała 
w przydomowym ogródku, w którym i teraz lubi przesiadywać. – Radzi sobie  
i czuje się jeszcze lepiej, jak my w naszym wieku, bądź co bądź wiele lat młodsi. 
Ma bardzo sprawny umysł, lubi opowiadać. Daje rady nam młodszym. Jest to okaz 
zdrowia na swój wiek – mówi Bolesława Kosztyła. 

Wnuczka Jubilatki, Ruta Mu-
siał, wraz z serdecznymi życzenia-
mi przywiozła z sobą przygotowane 
drzewo genealogiczne. Ze Śląska 
przybył także z rodziną wnuk Piotr 
Kosztyła, górnik, który nie wyobra-
ża sobie przyjazdów do Brzozowa 
bez spotkania z babcią, bez rozmo-
wy z nią. Podkreśla też, że od babci 
można nauczyć się wielu rzeczy, 
a szczególnie rozwagi, rozsądku, 
rozumu i oszczędności, ale jak za-
znacza, na pewno nie chytrości. 
– Naszej babci z okazji tak piękne-
go jubileuszu życzymy jak najdłuż-
szego życia w takim zdrowi i z takim 
rozumem i żebyśmy mieli zawsze do 
kogo wrócić i posłuchać jej jak do 
nas mówi – dodaje Piotr Kosztyła. 

Pani Ludwika sama przyzna-
je, że pomimo wielu przeciwności 

losu: wojen, chorób, głodu, przez 
całe życie przyświecało jej przyka-

zanie: „Miłuj bliźniego jak siebie samego”.  - Trzeba być zawsze dobrym człowie-
kiem, życzliwym i uprzejmym, nie kłócić się. My tak żyliśmy. Przez to cała rodzina 
mnie szanowała i bardzo szanuje cały czas. A wszystkim życzę dobrego życia bez 
zmartwień, bez kłopotów, by ono przeszło jak najbardziej szczęśliwie – powiedzia-
ła Jubilatka podczas spotkania, w trakcie którego nie zabrakło lampki szampana 
i życzeń 200 lat.

Z okazji jubileuszu Panią Ludwikę, oprócz rodziny i znajomych odwiedziły 

Najstarsza Polka mieszka w Brzozowie
również władze gminy Brzozów z Burmi-
strzem Józefem Rzepką, Przewodniczą-
cym Rady Miejskiej Stanisławem Pilsza-
kiem i Sekretarz Gminy Beatą Bodzioch 
– Kaznowską. Przekazali kosze z kwiatami  

i słodyczami oraz upominek. – To niezwy-
kły dar móc cieszyć się długim i szczęśli-
wym życiem. To znak szczególnego błogo-
sławieństwa bożego, który stał się udziałem 
Pani. Życzymy, by kolejne lata przepełnio-
ne były życzliwością i miłością – powie-
dział Burmistrz Józef Rzepka. 

A. Józefczyk

Pani Ludwika odbiera życzenia od synowej B.Kosztyły

Wnuczka Ruta Musiał przekazała Jubilatce drzewo genealogiczne

Ludwika Kosztyła

Mam w swym domu...

Mam w swym domu okrągły stół
Gdzie przyjmuję przyjaciół gości
Mam w swym życiu tak pół  na pół
Trochę smutków a trochę radości

Mam w swym domu blaszany dach
Czasem dzwonią weń krople tłuste
To przytłacza mnie nadmiar spraw
Bądź przychodzą dni szare puste

Mam w swym domu „okno na  świat”
A w tym oknie i las i pola
Miałem chwilę poklasku braw
Lecz wiem także co to niedola

Mam w swym domu drewniany krzyż
I zegara słyszę tykanie
Krzyż wyznacza mi życia sens
Zegar szepce „trwa przemijanie”

Wara, maj 2006 r.
Józef Cupak
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Magdalena Pilawska

14 lipca br. w Zespole Szkół  
w Orzechówce odbyło się podsu-
mowanie warsztatów malarskich 
„Ziemia Brzozowska pędzlem malo-
wana…” połączone z wernisażem prac zarówno młodych 
wykonawców, jak i artystów, którzy brali udział w warszta-
tach. 

Plenery malarsko-rzeźbiarskie w Orze-
chówce we współpracy ze Związkiem Polskich 
Artystów Plastyków organizowane są już od 
kilku lat. W tym roku dzięki dofinansowaniu 
ze środków Unii Europejskiej - „Pilotażowe-
go Programu Leader +” w ramach projektu „Ta 
Brzozowska Ziemia – drugiej takiej nie masz” 
możliwe było zorganizowanie pleneru dla dzie-
ci i młodzieży uzdolnionej plastycznie. Piętnastu 
młodych twórców przez dwa tygodnie miało oka-
zję rozwijać swoje talenty pod czujnym okiem 
 i z doradą wybitnych artystów, którzy w Zespole 
Szkół w Orzechówce gościli kolejny raz. 

Młodzieżowe warsztaty plastyczne obejmowały 
malarstwo olejne, sztalugowe, akwarelę, rysunek pastela-

mi olejnymi, gwasze, a także malar-
stwo akrylowe. – Tego typu zajęcia 
zorganizowaliśmy po raz pierwszy 
– powiedziała Małgorzata Glazer - 

Wicedyrektor ZS w Orzechówce - Skierowane były do ludzi bar-
dzo młodych, uczestniczyło w nich czterech uczniów z Bliznego, 
dwóch z Jasienicy Rosielnej, jeden z Brzozowa i ośmiu z Orze-
chówki. Wszyscy są uzdolnieni plastycznie, a udział w warszta-
tach miał pogłębić ich wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Za-
jęcia prowadziła Marta Krupa - nauczyciel ZS w Orzechówce 
oraz student plastyki z Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  
w Sanoku  -  Grzegorz Zubel, a także kilku artystów uczestniczących  
w VI plenerze malarskim. Prace powstałe w trakcie warsztatów, 
pięknie wyeksponowane, można było obejrzeć podczas sobot-
niego wernisażu. A było co oglądać, bo różnorodność obrazów 
była ogromna. Artyści uwiecznili na nich nie tylko piękno nasze-
go regionu, ale i unikatowe zabytki. Zwiedzili m.in. drewniane 
kościoły w Haczowie i Bliznem, mieli okazję obejrzeć Skansen  
w Sanoku, brzozowską kolegiatę, wzięli udział w wycieczkach do 

Jasienicy Rosielnej, Temeszowa  
i Krzemiennej. 

- I choć w tym roku pogoda 
nie sprzyjała, artyści wykorzysty-
wali każdą chwilę, gdy zaświeciło 
słońce, by wyjść na pola, łąki, czy 
ogrody i pracować w plenerze. 
Jesteśmy im wdzięczni za to, że 
pozwolili nam spojrzeć na otacza-
jący nas krajobraz inaczej, swoi-
mi obrazami zmusili do zadumy  
i refleksji. Dzięki temu stajemy 
się wrażliwi na piękno świata, 
bardziej otwarci na drugiego 
człowieka. To bowiem, że tak wie-
lu wybitnych twórców zbiera się  
w jednym miejscu w tym samym 
czasie ma wpływ na nich samych, 
ale i na tych, do których przyjeż-
dżają – tak zasługi pleneru i jego 
pozytywny wpływ na miejscową 

społeczność podkreśliła w trakcie 
podsumowującego spotkania Dyrektor Zespołu Szkół w Orze-
chówce - Krystyna Masłyk. 

Zakończenie pleneru było również okazją do wręczenia 
wszystkim artystom dyplomów za udział i pamiątkowych na-
gród. Słowa wdzięczności popłynęły w kierunku sponsorów, 
bez których trudno byłoby zorganizować tak wspaniały plener  
i okazały wernisaż. Wśród nich znaleźli się m.in.: Urząd Marszałkow-
ski w Rzeszowie, Bank PKO BP S.A., Firma Chmielnik Zdrój S.A., 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MALAGA  
z Sędziszowa Małopolskiego, Firma OMEGA z Rzeszowa, także  
GS Jasienia Rosielna i miejscowa ferma drobiu oraz sponsorzy 
indywidualni. 

Niepowtarzalny nastrój wernisażu zapewnili muzykanci  
z kapeli Bliźnianie, którzy ludową muzyką umilali degustację 
przygotowanych potraw regionalnych.

Ziemia Brzozowska pędzlem malowana… 
w Orzechówce

Wystawa prac malarskich 

Pamiątkowe zdjęcie początkujących i doświadczonych artystów

Wręczenie nagród
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Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabów-
ka oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dydni byli organizatorami 
II Festiwalu Folklorystycznego Święto Fajki – Grabówka 2007. 
Impreza odbyła się 8 lipca br.  
w Grabówce. Na przekór nie-
chlubnej historii związanej z faj-
ką intencją organizatorów jest, 
aby coroczna impreza w Gra-
bówce kojarzona była z dniem,  
w którym wracać będziemy do tra-
dycji i kultury naszego regionu. 

Sprzyjająca pogoda zgro-
madziła na miejscowym stadionie 
nie tylko tutejszych mieszkańców, 
ale bardzo wiele osób przyjezd-
nych. Uczestnicy imprezy mogli 
liczyć na dobrą rozrywkę i miło 
spędzony czas w niedzielne po-
południe. Gośćmi festiwalu byli 
Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. 
Adamski, Skarbnik Gminy Maria 
Bieda, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Szul oraz radni i sołtysi 
z terenu gminy.

Imprezę rozpoczęła młodzież z Grabówki koncertem piose-
nek ludowych z różnych regionów Polski. Kolejno na scenie za-
prezentowali się: Rafał Rachwał – student Akademii Muzycznej 
w Poznaniu w utworze skomponowanym specjalnie na święto pt. 
„Dymek z fajki”, kapela ludowa „Przepióreczka” z Niebocka, or-
kiestra dęta działająca przy GOK w Dydni pod dyrekcją Zygmun-

ta Podulki, reprezentanci Stowarzyszenia Sztuka Jedności  
z muzyką ludową z różnych kontynentów, kapela podwórko-
wa Zimny Drań z Nowego Żmigrodu. Duże brawa otrzyma-

ły zespoły folkowe: Drewutnia  
z Lublina i Serencza z Gorlic, 
które swoimi koncertami wspa-
niale bawiły zgromadzoną pub-
liczność. 

Podczas festiwalu obejrzeć 
można było ekspozycję lokalnego 
arcydzieła ludowego: szydełkowe 
serwety i obrusy, hafty krzyżyko-
we, kwiaty z bibuły. Każdy mógł 
popróbować potraw regionalnej 
kuchni przygotowanch przez pa-
nie z miejscowego Koła Gospo-
dyń Wiejskich. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyła się kolekcja 
fajek wypożyczona z Muzeum 
Fajek w Przemyślu. W czasie 

trwania imprezy przeprowadzony 
został konkurs „na czas” w paleniu fajki. Podsumowaniem 
imprezy był festyn, którego dodatkową atrakcją był pokaz 
sztucznych ogni.

Za wsparcie finansowe organizatorzy festiwalu dzię-
kują: Urzędowi Gminy Dydnia, Starostwu Powiatowemu   
w Brzozowie i Podkarpackiemu Bankowi Spółdzielczemu  
w Sanoku. Zapraszamy za rok.

„Święto fajki - Grabówka 2007”

Występ artystyczny

Małgorzata Turopolska

II część jarmarku folklorystycznego oraz plener malarski były finałem 
projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku.  
W trakcie jarmarku wystąpiły kapele ludowe „Ostrzewianie”, „Rymanowianie”  
i „Haczowianie”, dziecięcy zespół ludowy „Makovicka” ze Svidnika (Słowacja), 
Zespół Pieśni i Tańca „Rochy” z Sędziszowa Małopolskiego oraz Zespół Obrzędowy 
„Haczowskie Wesele”.  Można było też degustować potrawy kuchni regionalnej 
przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Haczów i przygranicznych 
miejscowości Słowacji. 

Imprezie towarzyszył kiermasz rękodzieła artystycznego i wystawa 
paradnych hełmów strażackich wykonywanych przez Edwarda i Wojciecha 
Mrozów z Trześniowa. Z okazji jarmarku wydana została publikacja z potrawami 
regionalnymi, które przygotowały panie z KGW z Bukowa, Haczowa, Jabłonicy 
Polskiej, Jasionowa, Malinówki, Trześniowa, Wzdowa i regionu przygranicznego 
w Słowacji. 

Gośćmi drugiej części jarmarku byli między innymi Wicewojewoda 
Podkarpacki Dariusz Iwaneczko, Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż; Viera 
Dercova – Pełnomocnik Stowarzyszenia Mikroregionu “Pod Duklou”, Starostowie 
przygranicznych miejscowości po stronie słowackiej: Miroslava Hamborska 
(Krajne Cierno), Jan Franko (Hunkovce), Juraj Cervak (Medvedie), Stanislav 
Skasko (Sarbov), Jan Il’kanin (Krajna Polana), Anna Ferkaniova (Nizny Komarnik); 
władze gminy Haczów z Wójtem Stanisławem Jakielem.

Z kolei w pięciodniowym plenerze malarskim uczestniczyło 9 osób z Polski  
i Słowacji. Pracowali pod okiem komisarza pleneru dr hab. Jadwigi Szmyd – Sikora, 

profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
wykładającej malarstwo w Instytucie Sztuki 
Pięknej. Wykonane prace można oglądać  
w sali tradycji Gminnego Ośrodka Kultury  
i Wypoczynku. 

Jarmark i plener

Wręczenie listów gratulacyjnych
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Wcześniej przeprowadzone zostały warsztaty hafciarskie dla 
pań z Polski i Słowacji, konferencja na temat sposobów promocji 
gminy Haczów. Z kolei pierwsza część jarmarku folklorystycznego 
zawierała elementy przeglądu zespołów. Opracowane zostały też 
informacje o zasobach kulturowych gminy Haczów i mikroregionu 
„Pod Duklou”. Będą one wykorzystane w przygotowywanym 
wydawnictwie – informatorze o gminie Haczów, jego zabytkach, 
miejscach godnych zwiedzenia, kulturze. 

Projekt “Polsko – Słowackie Krajobrazy Kultury i Sztuki 
Ludowej” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach programu 
INTERREG III A Polska – Republika Słowacka zarządzanego przez 
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki w Rzeszowie.

Już od 15 lat Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta wyda-
je czasopismo społeczno – kulturalne dla mieszkańców regionu brzo-
zowskiego. Inicjatorami powstania lokalnej gazety społeczno - kul-
turalnej byli etatowi pracownicy Oddziału PTTK Jerzy F. Adamski  
i Zbigniew Kościński. Powstał na przełomie 1991 i 1992 r. Opracowywany  
i projektowany był od pierwszego numeru przez Zbigniewa Kościńskie-

go, a finansowany najpierw  
z funduszy muzeum, a od 1995 
r. z budżetu gminy Brzozów. 
Potem partycypację finanso-
wą zgłosiły zarządy sąsied-
nich gmin, a czasopismo stało 
się miesięcznikiem Związku 
Gmin Brzozowskich. - Ko-
lejni przewodniczący zarządu 
tego porozumienia lokalnego: 
Józef Rzepka, Janusz Dra-
guła, Zdzisław Wojdanowski  
i ponownie Józef Rzepka 
wspierali redakcję nie tylko 
poprzez dotację na czasopis-
mo, lecz także poprzez fundo-
wanie coraz lepszego sprzętu 
technicznego, zwłaszcza kom-
puterów i drukarek – powie-
dział Mariusz Kaznowski re-
daktor naczelny „Wiadomości 
Brzozowskich”. (…)

Z czasopismem związa-
na jest lokalna inicjatywa zapoczątkowana przez Jerzego F. Adamskiego. 
To konkurs – plebiscyt czytelników „Wiadomości Brzozowskich” pod na-
zwą „Indywidualności roku w regionie brzozowskim”, promujący osoby 
zasłużone dla rozwoju społecznego, kulturalnego i ekonomicznego regio-
nu brzozowskiego. Laureatami konkursu w dwunastu edycjach w latach 
1995 - 2006 zostało łącznie 61 osób. (…)

Podczas spotkania z okazji jubileuszu Józef Rzepka i Mariusz Ka-
znowski wręczyli członkom zespołu redakcyjnego, współpracownikom 
czasopisma oraz sponsorom Muzeum Regionalnego w Brzozowie pamiąt-
kowe dyplomy i albumy. 

Wiadomości Brzozowskie 
mają 15 lat

Burmistrz J. Rzepka gratuluje Redaktorowi 
 M. Kaznowskiemu

Ból życia

Dlaczego życie tak czasami boli
A ból już tylko potwierdza istnienie
Coś bardzo piękne niby kwiat magnolii
Jawi się niby zamierzchłe wspomnienie

Szukam miejsc bliskich gdzie wszystko znajome
Gdzie biały krwawnik gdzie dziurawiec złoty
Modrym bławatkiem miedze poznaczone
Tum jest u siebie w centrum mej tęsknoty

Wszystko oglądam utwierdzam w pamięci
Bo kiedy nagle karzesz odejść Panie
Widok ten w duszy mojej się uświęci
W zastygłym oku na wieki zostanie

Cóż w swoim życiu nie zdobyłem wiele 
Wciąż los kapryśny gmatwał moją drogę
Może Ty inne stawiałeś mi cele
Czy je spełniłem – sam stwierdzić nie mogę

Lipiec 2007

Za tym lepszym światem

Do świata mego dzieciństwa powracam
Tam u swych źródeł odnajdę wytchnienie
To co zatrute na zawsze odrzucę
Powróci spokój uładzę sumienie

Do dzisiaj jeszcze gdy zamykam oczy
Gdy się odurzę macierzanki wonią
Płaczącej brzozy opuszczone włosy
Wiatr mocno targa bądź gładzi swą dłonią

Konopne grzywy strzech wspominam czule
Wiejskim gościńcem znów turkoczą wozy
Czas się zatrzymał nie płynie w ogóle
Jak pragnie dusza tej metamorfozy

Dziś świat się porwał a w szaleńczym biegu
Depcze się piękne zwycięża bogate
Tu nie pasuję wypadam z szeregu
Więc tęsknię ciągle za tym lepszym światem

15 lipca 2007 r.
(aj) Józef Cupak

Zespół z Sędziszowa Małopolskiego
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Szkoła Podstawowa w Brzozowie 
jak co roku z pełnym zaangażowaniem 
przyłączyła się do ogólnopolskiej kam-
panii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Koordy-
natorami akcji byli pedagog i psycholog 
szkolny, którzy ściśle współpracowali  
z dyrekcją szkoły i wychowawcami klas.

Uczniowie nie tylko aktywnie 
uczestniczyli w spotkaniach profilaktycz-
nych, ale też wzięli udział we wszystkich 
organizowanych przez kampanię kon-
kursach. Ponadto samodzielnie (choć nie 
brakło tu czujnego oka psychologa szkol-
nego Joanny Rachwał - Szczuki) przygo-
towali gazetkę informacyjno – profilak-
tyczną zarówno dla kolegów ze 
szkoły, jak i rodziców. Obok ma-
teriałów, które otrzymała szkoła, 
na gazetce umieszczono plakaty, 
przygotowane przez zespoły ucz-
niów wraz z odezwą zachęcającą 
rodziców do uczynienia 31 maja 
dniem bez papierosa.

Następnie na początku 
czerwca przedstawiciele uczniów 
klas starszych wraz z pedagogiem 
szkolnym Adamem Kaczmarskim 
i specjalnie oddelegowanymi  
funkcjonariuszami policji wzięli 
udział w mini-patrolu wręczając 
kierowcom między innymi zobo-
wiązania do prowadzenia z trzeź-
wym umysłem.

Jako, że nasza szkoła pro-
muje zdrowy styl życia nie tylko 
w czasie kampanii, uczniowie 
mają możliwość  brania  czyn-
nego udziału w organizowanych 
dość często w ciągu roku szkol-
nego  zawodach sportowych (ale 
na przykład na przełomie maja  
i czerwca zorganizowany był nie-
mal zupełnie  na sportowo dzień 
dziecka, nie mogłoby też obejść 
się bez dni sportu; warto też nad-
mienić, że  w ostatnim tygodniu 
roku szkolnego uczniowie mogli 
zmierzyć  swe siły podczas meczu 
z nauczycielami), grach i zaba-
wach na świeżym powietrzu, wycieczkach 
krajoznawczo – turystycznych (spora gru-
pa uczniów w pierwszych dniach czerwca 
wraz z wychowawcami zachwycała się 
urokami Tatr przemierzając szlaki tury-

styczne) czy ogniskach.
Podsumowaniem kampanii  

w naszej szkole był program profilak-
tyczny przygotowany pod kierowni-
ctwem psychologa szkolnego i pani 
Lucyny Kudły, przez uczniów z kla-
sy 2d, 4d i 6d w oparciu o scenariusz 
autorstwa pani Janiny Mickiewicz 
„Słońce niech wschodzi tam gdzie 
ty”, który został poszerzony o własne 
propozycje. Przedstawienie obejrzeli 
uczniowie naszej szkoły oraz gościn-
nie uczniowie gimnazjum z Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego w Brzo-
zowie. 

Życie nie zawsze pisze taki 
scenariusz, o jakim każdy z nas by 
marzył... Ileż to dzieci pozostaje sa-
mych ze swoim problemem: alkoho-
lizm rodziców, praca do późnych go-

dzin, rozłąka z rodzicami, którzy 
wyjechali gdzieś poza granice 
naszego kraju....
Bezradność... samotność... wście-
kłość... gorycz...
Ileż to dzieci bezradnie kopie 
nogą w krawężnik, ukradkiem 
ocierając łzy?
Ileż chodzi głodnych, obiadu  
nie ma, matka pijana, ojciec za-
granicą...
Ileż ucieka z domu bojąc się kon-
sekwencji kolejnych awantur...?
Ileż tuła się bezmyślnie nie wie-
dząc co ze sobą począć, bo nie 
ma nikogo, kto by nimi mądrze 
pokierował...

Do nich właśnie uczniowie 
z naszej szkoły w czasie przedsta-
wienia skierowali swe słowa po-
kazując co mogą zrobić; jak spę-
dzić konstruktywnie wolny czas; 
dokąd się udać; gdzie szukać po-
mocy. Czy to wystarczy? Na pew-
no nie. Choć już widać, że spora 
grupa naszych uczniów zaczyna 
wcielać w życie zaprezentowane 
propozycje!

Proszę, nie krytykujmy tu-
łających się młodych ludzi, lecz 
mądrze wspierajmy okazując zro-

zumienie, pomoc, serce...
Rodzice zróbcie wszystko, by znaleźć 

czas dla swoich dzieci, one przecież są wa-
szym najcenniejszym skarbem!

Kampania  Zachowaj  Trzeźwy Umysł  

Joanna Rachwał – Szczuka
              psycholog szkolny

Szkoła Podstawowa w Brzozowie

Podsumowanie kampanii

Program artystyczny

Wystawa prac nt. profilaktyki uzależnień
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19 czerwca br. nastąpiło podsumowanie gminnej kampanii 

profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która odbyła się w par-
ku GOK-u w Jasienicy Rosielnej. Głównym koordynatorem akcji 
była Agnieszka Masłyk – pedagog Gimnazjum w Jasienicy Rosiel-
nej, której z ogromną pomocą w przygotowaniach przyszła Edyta 
Częczek – pedagog szkolny Gimnazjum w Bliznem. - Dzięki swojej 
operatywności zdobyłyśmy wielu sponsorów m.in.: Firma SKAR-
POL S.C. Edward i Wanda Skarbek- producent obuwia, Hurtownia 
Materiałów Elektrycznych ZiB - Bogdan Hunia i Zbigniew Chęć, 
Slep „HELA” - Helena Omachel, Floro-Hum w Jasienicy Rosielnej, 
Kierownik GOPS w Jasienicy Rosielnej, Prezes OSM w Jasienicy 
Rosielnej  - Kazimierz Śnieżek, Prezes RBDiM w Krośnie – Józef 
Wandas. Wszystkim sponsorom wielkiego serca serdecznie dziękuje-
my i pozdrawiamy! Bez pomocy tak zacnych ludzi nie byłoby możliwe 
przeprowadzenie akcji na tak szeroką skalę - mówią organizatorki.

Akcją zostali objęci uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych 
w Jasienicy Rosielnej, Orzechówce i Bliznem. Wszystkie szkoły zo-
stały zaproszone do podsumowania swojej pracy do Parku w Jasie-
nicy Rosielnej, gdzie czekało wiele atrakcji i cennych nagród.
Celem akcji była:
1. Popularyzacja życia bez nałogów i używek.
2. Popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego.
3. Wdrażanie dbałości o stan swojego zdrowia.
4. Popularyzowanie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, pi-

cia alkoholu i „brania” narkotyków.
5. Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypad-

kach.
Akcję rozpoczął przemarsz z transparentami przygotowany-

mi przez młodzież z Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej do GOK 
– u. W trakcie marszu młodzież rozdawała ulotki kierowcom po-
jazdów z apelem o jazdę samochodem bez spożycia alkoholu oraz 
sprzedawcom sklepów monopolowych z apelem o przestrzeganie 
ustawy mówiącej o niesprzedawaniu alkoholu dzieciom i młodzie-
ży do lat 18. Liczymy na to, że osoby, które zostały uświadomione  
o grożących im konsekwencjach za łamanie prawa nigdy tego prawa 
nie złamią. Następnie po przyjściu do parku nastąpiło przywitanie 
zaproszonych gości oraz przedstawienie harmonogramu imprezy. 
W tym szczególnym miejscu mogły się zaprezentować różne zespo-
ły, m.in.:
- Zespół taneczny z Orzechówki
- Zespół taneczny z Jasienicy Rosielnej, który zaprezentował dodat-

kowo układ aerobiku
- Zespół aktorów z Bliznego, który zaprezentował przedstawienie  

o nałogach
- Zespół ratowników z Jasienicy Rosielnej, który zaprezentował po-

kaz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach.
Odbył się także drużynowy konkurs wiedzy o nałogach,  

w którym I miejsce zajęło Gimnazjum z Orzechówki, II miejsce 
Gimnazjum z Jasienicy Rosielnej i III miejsce Gimnazjum z Blizne-
go. Z prelekcją profilaktyczną zawitał również do nas specjalnie za-
proszony gość - Komisarz Krzysztof Obój z Komendy Powiatowej 
Policji w Brzozowie.

Jak zwykle najatrakcyjniejszą rozrywką okazały się 
rozgrywki sportowe w piłkę siatkową i sztafety drużynowe. 
Tutaj młodzież mogła dać wyraz swoim zdolnościom sporto-
wym i taktycznym, które umiejętnie wykorzystuje podczas 
różnego rodzaju zawodów sportowych.

Na zakończenie imprezy wszystkim biorącym udział 
w rozgrywkach wręczono cenne nagrody, a dla szkół super 
nagrody – radio odtwarzacze MP3, z których młodzież na 
pewno będzie korzystać podczas przygotowywania się do 
różnego rodzaju występów.

Z tego miejsca dziękuję wszystkim sponsorom, na-
uczycielom i uczniom za to, że czynnie zechcieli przyczynić 
się do sprawnego i efektywnego podsumowania IV Kampa-
nii Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Agnieszka Masłyk  pedagog szkolny

Szkoła  Podstawowa 
w Jasienicy Rosielnej

Występ zespołu tanecznego

Komisarz K. Obłój  w trakcie prelekcji

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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Historia parafii Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy w Astanie kształtowa-
ła się podobnie jak historia wielu innych 
parafii Kazachstanu. Jako jej początek 
można uznać lata 30- i 40-te, okres de-
portacji z zachodnich części Ukrainy  
i Białorusi, z Powołża i innych rejonów 
byłego Związku Radzieckiego, Polaków, 
Niemców, Ukraińców i obywateli naro-
dów bałtyckich. Do 1958 r. Kościół ist-
niał w podziemiu, a wierzący zbierali się 
w ukryciu. Potajemnie przyjeżdżali tutaj 
kapłani: Bronisław Drzepecki, Włady-
sław Bukowiński, Aleksander Chyra, Jó-
zef Kuczyński, Aleksander Zarecki, aby 
umacniać ludzi w wierze. 

W latach 1958-1959 dokonano 
pierwszej próby zalegalizowania wspól-
noty katolickiej tego miasta w warun-
kach ustroju radzieckiego. Za środki 
zebrane przez wiernych zakupiono dom 
na miejsce modlitwy. Inicjator tej legali-
zacji Władysław Szuszkiewicz, który był 
osobą świecką  został niestety oskarżony  
o przekupienie jednego z urzędników,  
a następnie aresztowany z wymiarem 
kary na jeden rok. W tym czasie w mie-
ście pracował kapłan z Litwy o. Prokopij, 
Polak z pochodzenia. Po aresztowaniu W. 
Szuszkiewicza kupiony dom został skon-
fiskowany, a kapłan o. Prokopij  zmuszo-
ny był powrócić potajemnie do ojczyzny. 

W latach 60- i 70-tych w Celino-

gradzie (obecnie Astana), w kilku pry-
watnych domach, w warunkach ścisłej 
konspiracji, odbywały się modlitewne 
spotkania wiernych. Niekiedy dla ich du-
chowego wsparcia przyjeżdżali kapłani: 
o. Alojzy Kaszuba ze Lwowa, o. Gottlib 
z Frunze (Biszkek), o. Jurij Poterejko  
z Ałmaty. W maju 1976 r. przybyły do 
miasta cztery siostry Służebnice Jezusa 
w Eucharystii, aby wypełniając tu swoje 

powołanie, pomagać w założeniu parafii. 
20 września 1979 r. po długich  

i uciążliwych staraniach u władz, wspól-
nota katolicka miasta otrzymała oficjalne 
pozwolenie na rejestrację i 14 paździer-
nika tegoż roku odbyło się poświęcenie 
domu modlitwy. W 1980 r. przyjechał 
pierwszy kapłan do sta-
łej pracy w parafii. Był 
to o. Bolesław Babrau-
skas, jezuita z Litwy. We 
wrześniu 1984 r. za nie-
podporządkowanie się 
władzom, został on po-
zbawiony prawa służenia 
w parafii i zmuszony do 
powrotu na Litwę. 

W latach 1985-
1988 duchową opiekę 
nad wspólnotą sprawo-
wał ksiądz z Łotwy, o. 
Wincenty Barzda, który 
przyjeżdżając trzy razy 
w ciągu roku na 10 dni, 
obsługiwał wiernych z całego rejonu. Na-
stępnie w lipcu 1988 r. przybył do Celi-
nogradu o. Otto Messmer, który po ukoń-
czeniu Ryskiego Wyższego Seminarium 
Duchownego został wysłany do pracy 
przez kardynała Juliana Wajwodsa. Wstą-
pił on do seminarium w Celinogradzie, 

mając skierowanie miej-
scowych władz, bo taka 
była wówczas praktyka. 

18 maja 1995 r. 
Administrator Apostolski 
Kazachstanu bp Jan Pa-
weł Lenga udzielił swe-
go błogosławieństwa na 
budowę nowego kościoła 
przy rzeczce „Salionaja 
Bałka”. Budowa rozpo-
częła się 11 listopada tego 
samego roku, kiedy pod 
fundament zostały wbi-
te pierwsze pale. 4 maja 
1997 r. ojciec biskup po-
święcił kamień węgielny 

przyszłego kościoła, przywieziony przez 
siostry Eucharystki z Ziemi Świętej. 

27 czerwca 1999 r. specjalny wy-
słannik Ojca Świętego Jana Pawła II 
kardynał Joachim Meissner, arcybiskup 
Kolonii, w obecności nuncjusza abpa 
Mariana Olesia, bp Jana Pawła Lengi 
oraz przedstawicieli władz państwowych 
i miejskich poświęcił nowo powstały koś-
ciół Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

Historia parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Astanie w Astanie. 6 sierpnia 1999 r. Stolica Apo-

stolska ustanowiła Astanę stolicą nowej 
Administratury Apostolskiej. Kościół  
w Astanie stał się kościołem katedralnym. 
Obecnie proboszczem jest o. Piotr Pytlo-
wany, a wikariuszem o. Aleksander Fix. 

Największym wydarzeniem we  
współczesnej historii parafii była wizy-
ta Jana Pawła II (22-25.09.2001r.) oraz 

prezydenta Kazachstanu Nursułtana 
Nazarbajewa. Dzięki nim kościół stał 
się jeszcze bardziej znany. Obecnie na 
niedzielnych mszach świętych jest ok. 
350-400 osób, liczbę tę stanowią ludzie 
około 10 narodowości (65% polskiego 
pochodzenia). Parafia prowadzi dzia-
łalność charytatywną dzięki posłudze 
s. Matki Teresy z Kalkuty. Posłańcy od-
wiedzają chorych, karmią bezdomnych, 
okazują wszelką potrzebną pomoc nawet  
w znalezieniu pracy). Trwa również pra-
ca pastoralna za sprawą s. Eucharystek, 
które prowadzą katechizację oraz świet-
licę środowiskową. Wychodząc naprze-
ciw młodzieży w roku szkolnym działa 
szkoła językowa, w której można uczyć 
się języka: polskiego, niemieckiego, an-
gielskiego, francuskiego, hiszpańskiego  
i włoskiego. Korzysta z niej ok. 500 osób. 
Prowadzona jest również mini szkółka 
muzyczna (fortepian, gitara klasyczna, 
perkusja, flet i wokal). Funkcjonuje także 
sala komputerowa zasponsorowana przez 
miejscową firmę oraz sala kinowa w po-
mieszczeniach której działa studenckie 
kółko teatralne. Przy parafii jest również 
niewielkie boisko sportowe, na którym 
regularnie prowadzone są zajęcia sporto-
we pod okiem o. Aleksandra Fiksa (wika-
riusz parafii).

Wyżej wymienione formy działal-
ności świadczą o tym, że parafia jest nie 
tylko centrum życia duchowego (wieczy-

Procesja w Niedzielę Palmową

Kościół w Astanie

WARTO  WIEDZIEĆ
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packich. Po pierwszym zrealizowanym 
zamówieniu kolejne propozycje posy-

pały się jak z rękawa. Jednym z bar-
dziej znanych zleceń było oświetle-
nie zapory i elektrowni w Solinie. 
– Oświetlenie zapory było elemen-
tem całej modernizacji elektrowni 
solińskiej. Efekt był niesamowity. 
Od tamtej pory turyści mogą po-
dziwiać piękno Soliny nie tylko za 
dnia, ale także nocą, kiedy roz-
błyska tysiące lamp - wspomina  
J. Wasylewicz.

Dzięki wysokiej jakości realizowanych 
usług firma została uhonorowana wieloma na-
grodami i wyróżnieniami. Jedną z najbardziej znaczących jest na pewno list 
gratulacyjny, który Janusz Wasylewicz otrzymał z rąk prof. Jana Ostrowskie-
go – Dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu za budowę ekologicznej kot-
łowni ogrzewającej zamkowe komnaty. – To prawda. Ogrzałem Wawel – mówi  
z uśmiechem mój rozmówca. - Przez jakiś czas na murach zamkowych można 
było zobaczyć wielki napis WAFRO – dodaje po chwili.

Do ostatnich wyróżnień należy Nagroda Drugiego Stopnia w siódmej edy-
cji konkursu „Budowa Roku 
Podkarpacia 2006”. Konkurs 
ten został zorganizowany przez 
Polski Związek Inżynierów  
i Techników Budownictwa 
Oddział w Rzeszowie. W ka-
tegorii obiektów sportowo-re-
kreacyjnych za budowę krytej 
pływalni „Posejdon” w Brzo-
zowie firma WAFRO jako ge-
neralny wykonawca uzyskała 
Nagrodę Drugiego Stopnia. 
- Bardzo sobie cenię tę nagro-
dę, ponieważ jury składało się 
ze specjalistów w dziedzinie 
budowlanej - podkreśla prezes 
WAFRO. 

Brzozowska pływalnia została doceniona za bardzo wysoką jakość robót 
budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych oraz wykonanie w oparciu  
o najnowocześniejsze rozwiązania. - Byliśmy także podwykonawcą „Krośnień-
skiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Krośnie S.A.” wykonując systemy kli-
matyzacyjne, sanitarne oraz wentylacji mechanicznej w inwestycji Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku - Hali widowiskowo-sportowej z lodo-
wiskiem w Sanoku. Hala ta uzyskała Nagrodę Pierwszego Stopnia oraz tytuł 
Budowa Roku Podkarpacia 2006 – opowiada J. Wasylewicz. 

Zakończenie każdego zlecenia owocuje listami referencyjnymi, które 
podkreślają solidność firmy. Zapytany o przepis na sukces prezes WAFRO od-
powiada - Praca, praca i jeszcze raz praca. Nic więcej.

WARTO  WIEDZIEĆ
sta adoracja), ale także miejscem, gdzie 
stworzone są warunki dla wszechstronne-
go rozwoju dzieci i młodzieży.

Astana stolica skupia studentów 
w nowo utworzonych uniwersytetach. 
Wysokie ceny za mieszkania, akademiki 
uniemożliwiają wielu młodym konty-
nuowanie nauki. Postanowiliśmy dzięki 
życzliwości sponsorów kupić mieszkanie, 

w którym na powierzchni 80m mieszka 
już 14 studentek. Potrzeby są znacznie 
większe. Zaczęliśmy więc przebudowę 
garażu, nad którym pragniemy stworzyć 
warunki mieszkaniowe dla kolejnych 60 
osób. Brak środków finansowych znacz-
nie zwalnia wykonywanie dalszych prac.

W imieniu własnym i ludzi, wśród 
których pracuję, dziękuję mieszkańcom 

ziemi powiatu brzozowskiego za wszel-
ką dotychczasową pomoc i życzliwość. 
Równocześnie zwracam się z prośbą do 
firm i ich dyrektorów oraz ludzi dobrej 
woli o okazanie materialnego wsparcia, 
dzięki któremu będzie możliwe zakoń-
czenie budowy internatu. 

WAFRO sięga coraz wyżejDziałająca od 16 kwiet-
nia 1991 firma WA-
FRO została założona 

z inicjatywy Janusza Wasyle-
wicza i Kazimierza Fronia. - Początki 
były bardzo ciężkie. Zaczynaliśmy  
z niewielką brygadą – wspomina 
prezes firmy WAFRO Janusz Wasy-
lewicz. Na dzień dzisiejszy przed-
siębiorstwo zatrudnia ponad 400 
fachowców o różnej specjaliza-
cji. Kadrę pracowniczą stanowią 
ludzie wykwalifikowani, którzy 
posiadają różnego rodzaju certy-
fikaty. WAFRO umożliwia także 
pracownikom zdobycie adekwat-
nych uprawnień budowlanych 
oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji, co wiąże 
się ze wzrostem jakości wykonywanych usług.

Ta dynamicznie rozwijająca się fir-
ma prowadzi szeroko zakrojoną działalność. 
Przedsiębiorstwo obsługuje ogólnokrajowy 
rynek niemal wszystkich gałęzi robót instala-
cyjnych – W naszej firmie możemy wyróżnić  
3 główne działy. Dział sanitarny, który zajmuje 
się m.in. sieciami kanalizacyjnymi, wodociągo-
wymi czy gazowymi. Dział elektryczny 
skupia się wokół sieci światłowodo-
wych, urządzeń i sieci elektrycznych 
niskiego napięcia i elektroenergetycz-
nych. I ostatni dział ogólnobudowlany 
podejmuje się budowy obiektów kuba-
torowych i inżynieryjnych – wyjaśnia 
prezes WAFRO.

Dewizą firmy jest stosowanie 
najnowszych, światowych technologii.  
- Przy realizacji naszych inwestycji 
pragniemy korzystać z najbardziej 
postępowych rozwiązań technicznych, 
które jednocześnie sprzyjają ochronie 
środowiska i zdrowia. Na przykład 
jako jedni z pierwszych zaczęliśmy ro-
bić sieci światłowodowe. W 1994 r. było 
to poniekąd innowacyjne rozwiązanie. Jedną  
z pierwszych instalacji światłowodowych na 
tym terenie wykonaliśmy w Sanoku - opowiada 
J. Wasylewicz. – Łącza światłowodowe wyma-
gają ogromnej precyzji. Ich specyfika polega na 
tym, że przewody muszą być zaspawane osiowo 
czyli stykać się ze sobą średnicami. Problemem 
jest to, że każdy przewód ma grubość dwóch mi-
kronów, innymi słowy jest cieńszy od ludzkiego 
włosa – dodaje prezes.

Sieci światłowodowe zapewniły WAFRO 
awans do czołówki najlepszych firm podkar-

Prezes firmy WAFRO
 Janusz Wasylewicz

Firma WAFRO była wykonawcą oświetlenia zapory solińskiej

Anna Władyka

Z wyrazami szacunku 
ks. Piotr Pytlowany 

Proboszcz Parafii Katedralnej
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Edwarda Mroza poznałem kilka lat 

temu podczas wspólnej wyprawy na dawne 
Kresy Rzeczypospolitej.  Z zaciekawieniem 
słuchałem wówczas opowieści na temat jego 
hobby – jakim są hełmy paradne. Zaintrygo-
wała mnie również jego pasja, jaką jest  po-
znawanie historii wsi Trześniów. 

Mówiąc o hełmach strażackich nale-
ży powiedzieć skąd się wzięło u E. Mroza, 
liczące już blisko 25 lat, zainteresowanie 
tym niecodziennym hobby. - Pewnego dnia  
w 1983 roku prezes OSP w Trześniowie - 
Władysław Wojtoń zaproponował 
mi wykonanie kilku hełmów dla 
strażaków, którzy mieli pełnić war-
tę przy Grobie Pańskim, w czasie 
Wielkanocy - opowiada E. Mróz.  
I tak powstały pierwsze hełmy parad-
ne, które jak sam wykonawca mówi  
„w porównaniu do obecnie wyko-
nywanych były dalekie od ideału 
ale spodobały się wszystkim”. Tak 
zrodziła się pasja, którą został tak-
że zarażony syn Wojciech – obecnie 
właściciel „manufaktury”. 

Aby móc wykonywać nowe 
hełmy potrzebne były wzory. Stąd 
rozpoczęło się zbieranie starych  
i sfatygowanych hełmów, które 
„rozmontowane” posłużyły do opracowania 
innych. Do technologii produkcji E. Mróz 
dochodził małymi krokami. Obecnie podsta-
wowym materiałem jest żywica epoksydo-
wa – dawniej jej zdobycie było praktycznie 
niemożliwe, pozostałe elementy stanowiące 
ozdobę hełmu wykonywane są z brązu, mo-
siądzu i miedzi. Wykonanie jednego hełmu 
zajmuje 4-5 dni.

Obecnie w ofercie można znaleźć 15 
wzorów podstawowych oraz 80 rodzajów heł-

mów strażackich. Są wśród nich hełmy rzymskie, 
cesarskie, lwowskie, śląskie warszawskie, czy no-
szone na terenie zaborów pruskiego, austriackiego  
i rosyjskiego, jak też w czasie II Rzeczypospolitej. 
Ogromne wrażenie sprawia domowa kolekcja pań-
stwa Mrozów licząca około 130 hełmów. Osobna ko-
lekcja jest często eksponowana na różnego rodzaju 
wystawach w całym kraju.

Edward Mróz jest szczególnie dumny, że jego 
hełmy trafiły jak dotąd do 600 jednostek straży pożar-
nej 17 krajów świata i wielu znanych miejsc, oraz do 
wielu znanych ludzi: biskupów, prezydentów miast, 
generalicji. Świadczy o tym prowadzona od 1985 
roku kronika zawierająca setki podziękowań, a także 
prywatne archiwum, zawierające  listy gratulacyjne od 
dygnitarzy strażackich, polskich parlamentarzystów, historyków i osób prywatnych.

Warto tutaj wspomnieć o osobach i miejscach, gdzie trafiły trześniowskie heł-
my. 6 maja br. paradny hełm został wręczony jako wotum wszystkich strażaków wo-
jewództwa podkarpackiego dla Matki Boskiej Pacławskiej, która obok Św Floriana 
jest ich patronką. 

Inny hełm został przekazany 26 maja br. jako wotum Koła Honorowych Daw-
ców Krwi „Płomyk” w Przemyślu dla Pani Jasnogórskiej podczas X Ogólnopolskiej 
Pielgrzymki HDK PCK na Jasną Górę. - Za hełm, który przekazałem za symboliczną 
kwotę otrzymałem podziękowanie, w którym zachwalano staranność wykonania oraz 
poziom artystyczny przekazanego hełmu - powiedział E. Mróz.

Jednym z najciekawszych zamówień a jednocześnie powodem do dumy było 
zamówienie przez Kancelarię Sejmu RP hełmu, który został wręczony przez Mar-
szałka Marka Borowskiego Polonii w Nowym Jorku, jako hołd poległym strażakom  
i policjantom w czasie zamachu na World Trade Center 11 września 2001 roku.

Inny hełm otrzymał także 
nasz „Latający Adam z Wisły”, 
czyli druh Adam Małysz, który 
jest członkiem miejscowej OSP. 
Po odbiór hełmu przyjechał cały 
autobus górali z Wisły. Warto 
też wspomnieć, że wyroby ma-
nufaktury Edwarda i Wojciecha 
Mrozów są ozdobą Muzeów Po-
żarnictwa w Warszawie, Mysło-
wicach, Starej Wsi, czy prywat-
nych kolekcjonerów. Za ogrom 
zasług Edward Mróz został od-
znaczony srebrnym medalem Za 
zasługi dla pożarnictwa.

Życzeniem Edwarda Mro-
za jest, aby kolekcja pozostała na 

zawsze w Trześniowie i służyła dla przyszłych pokoleń, rozsławiała wioskę Trześ-
niów, gminę Haczów i powiat brzozowski w Polsce i na całym świecie.

Kończąc warto też wspomnieć, że obok hełmów w Trześniowie wykonywane 
są również loga dla jednostek straży, na których można umieścić datę powstania jed-
nostki.

W najbliższej przyszłości Pan Mróz ma w planie zorganizowanie nowej sali 
wystawowej wraz z kolekcją starych narzędzi domowych. Jeśli ktoś z naszych czytel-
ników ma zbędne maślniczki, tarki i inne przedmioty życia codziennego bardzo prosi-
my o kontakt z Edwardem i Wojciechem Mróz, Trześniów 103, tel. 013 4394099.

Strażacka pasja

Edward Mróz

Wykonawca prezentuje jeden z hełmów paradnych

Jacek Cetnarowicz
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Anna Władyka: Panie Tadeuszu, zajmuje się Pan grafiką, malarstwem sztalu-
gowym, rzeźbą i poezją. Co w chwili obecnej jest dla Pana największą pasją?

Tadeusz Masłyk: Trudno powiedzieć, bo właściwie ro-
bię to, na co w danej chwili mam ochotę. Gdybym mu-
siał ustawić sztukę hierarchicznie, najważniejsze miej-
sce zajęłaby u mnie poezja. Później byłoby to malarstwo 
i rzeźba. Często robiłem też w ten sposób, że pisałem 
wiersz, malowałem obraz i robiłem rzeźbę o tym samym 
temacie. 
AW: Skąd u Pana takie zainteresowania?
TM: Chyba się z tym urodziłem. Już jako dziecko uwiel-
białem malować. W wieku szkolnym zaczynałem też pi-
sać wiersze. Pierwszy napisałem dla koleżanki z klasy.
AW: Jaka jest tematyka Pana poezji i malarstwa?

TM: Stanowi ją głównie miłość i mądrość. Stanisław 
Ożóg powiedział kiedyś o mojej twórczości, że balansuję na pograniczu metafizyki 
i realizmu. Myślę, że jest w tym dużo racji. Wśród sław sztuki moim idolem był 
Rembrandt. Fascynowały mnie jego dzieła. W poezji natomiast uwielbiam Nor-
wida.

AW: Skąd czerpie Pan inspirację?
TM: Właściwie to ze wszystkiego, ale muszę tu wy-
szczególnić przyrodę i ludzi. Jeżeli chodzi o sztukę, 
to bardzo dużo obrazów namalowałem inspirując się 
muzyką.
AW: Co chce Pan przekazać potencjalnemu od-
biorcy?
TM: Przede wszystkim mój sposób postrzegania 
świata, to co widzę. Szukam swojego rodzaju mądro-
ści, piękna i doświadczenia.
AW: Niedawno został Pan członkiem Związku Li-
teratów Polskich. Czy to wydarzenie zmieniło coś 
w Pana życiu?
TM: Jak na chwilę obecną jeszcze nie, natomiast 
myślę, że dopiero zmieni. Na pewno będzie to regu-
larniejszy kontakt z innym twórcami, co jest dla mnie 

bardzo ważne. Członkostwo w Związku Literatów Polskich daje wiele nowych moż-
liwości. Dostaję teraz wiele zaproszeń na spotkania autorskie i nie tylko, z których 
chętnie korzystam. 

Rozmowa z Tadeuszem Masłykiem – poetą, malarzem i rzeźbiarzem

Na brzegu

zburzone przez lata
 światy
mają dla siebie
swoje sztormy i cisze
mają swoje prośby
 modlitwy
co trwa jeszcze
 poza nimi
ma pozorne ułożenie
wyuczoną obojętność
i dojrzały strach
przed pokochaniem
te światy
mają przed sobą
prawo
do pełnego istnienia
układa się czas
 różny
jego rozwijanie
do czułych wnętrz
otwartych na światło
dociera już co milczy
i to co śpiewa
inaczej
zupełnie inaczej
jak można
pozostać na brzegu

Tadeusz Masłyk

AW: Gdzie można obejrzeć Pana 
dzieła czy przeczytać utwory?
TM: Swoją poezję wydałem w Kra-
kowie i sam ją rozprowadzałem. Moje 
tomiki trafiły do różnych bibliotek,  
a także zagranicę. Obrazy i rzeźby są 
najczęściej nabywane przez indywi-
dualnych kupców, jednak miałem też 
kilka wystaw indywidualnych, gdzie 
można je było obejrzeć.
AW: Kto Pana wspiera w Pana 
twórczości?
TM: Ciężko mi teraz kogoś wymienić. 
Prawdopodobnie nigdy bym nie wy-
dał swoich tomików, gdyby nie Jola 
Jakima-Zerek z Rzeszowa, która po 

przeczytaniu moich wierszy stwierdziła, że 
powinienem je wydać oraz dzięki Państwu 
Grażynie i Andrzejowi Wójtowiczom. Kolej-
ną osobą jest Jan Tulik, który namówił mnie, 
aby złożyć podanie o członkostwo do ZLP. 
Jestem im wszystkim bardzo wdzięczny za 
wsparcie. 
AW: Proszę powiedzieć naszym czytel-
nikom jakie są Pana najbliższe plany na 
przyszłość?
TM: Chciałbym wydać kolejny tomik, jednak 
bardzo sprecyzowanych planów nie mam. 
Staram się żyć na bieżąco. Marzy mi się 
też utworzyć kulturalno-turystyczną gazetę 
transgraniczną, która byłaby współtworzona 
ze Słowacją i Ukrainą, jednak czas pokaże co 
przyniesie przyszłość.
AW: Dziękuję za rozmowę.

Prace T. Masłyka

Artysta czerpie inspiracje z ludzi

Tadeusz Masłyk

Rozmawiała Anna Władyka

Czerpię inspirację z przyrody i ludzi
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Czerpię inspirację z przyrody i ludzi
Jacek Cetnarowicz: Jakie były wasze początki teatralnej pasji i sa-
mego teatru w Turzym Polu?
Renat Kośmider: Idea narodziła się chyba, kiedy w latach 70-tych. 
Do Wzdowa przyjechał Jan Machulski z żoną, organizowali wówczas 
warsztaty teatralne...
Waldemar Kośmider: ... ja zaś byłem członkiem Studenckiego Teatru 
Lalki i Aktora działającego w latach 80-tych przy WSP w Rzeszowie.
RK: Szkolny Teatr Lalki i Aktora w Turzym Polu rozpoczął działalność 
w 1994 roku, jako teatr kukiełkowy. Na początku byłam w jednej osobie 
kierownikiem, reżyserem, kostiumologiem, scenografem, twórcą stro-
jów naszych kukiełek. Niestety nie zachowały się one bowiem zjadły 
je...myszy. Stało się to w szkole  
w Bukowie, gdzie Waldemar wy-
pożyczył kukiełki.
JC: Jak wyglądał wasz debiut?
RK: Pierwsze przedstawienie pt. 
„Jaś i Małgosia” zostało wysta-
wione w 1995 roku na I Przeglądzie 
Zespołów Artystycznych Związku 
Gmin Brzozowskich w Niebocku 
– gdzie zajęliśmy I miejsce. Było 
to dla mnie spore zaskoczenie  
i impuls do dalszej pracy i to chy-
ba trwa do dnia dzisiejszego.
JC: Dlaczego zmianie uległa 
forma teatru z kukiełkowego na 
teatr żywego planu?
RK: Przez lenistwo, z drugiej strony pojawiła się nowa grupa dzie-
ci-aktorów, która chciała „pokazać się” na scenie. W związku  
z tym przygotowaliśmy spektakl pt. „Pan Drops i jego trupa”, motywem 
autorskiego scenariusza była bajka Jana Brzechwy pod tym samym ty-
tułem.
JC: Skąd się biorą wasze scenariusze?
RK: Scenariusze piszemy sami, 
w oparciu o klasyków literatury 
dziecięcej: Brzechwy, Andersena, 
Tuwima i innych. Muszę nadmie-
nić, że cenne uwagi przekazali 
nam podczas przeglądów jurorzy 
w osobach: Urszuli Woroniec, Da-
miana Kierka, Henryka Wichnie-
wicza czy Sławomira Woźniaka.
JC: Jak wygląda praca z młody-
mi aktorami?
RK: Zaczynamy od zabaw, a po-
tem zaczyna się ciężka praca nad 
dykcją, mimiką, gestem, prawidło-
wym oddychaniem, poruszaniem 
się na scenie.
WK: Praca w teatrze uczy dzieci 
śmiałości, samodzielności i daje im pewność siebie, jak również przy-
gotowuje ich do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i odbioru sztuki 
w pełnym tego słowa znaczeniu.
JC: Jakie były wasze największe sukcesy?
RK: Sukcesem jest to, że od początku istnienia teatru reprezentujemy 
Szkołę Podstawową w Turzym Polu na przeglądach gminnych i powia-
towych, gdzie najczęściej zdobywaliśmy pierwsze bądź drugie miejsca. 

Pierwszym dużym sukcesem było zdobycie za spektakl 
pt. „Czerwony Kapturek” wyróżnienia podczas VII 
Bieszczadzkiego Przeglądu Teatrów Szkolnych o „Laur 
Biesa” w Ustrzykach Dolnych, był to rok 1998. Była to 
jednocześnie nominacja na reprezentanta województwa 
krośnieńskiego na XXVII Miedzywojewódzki Przegląd 
Teatrów Dziecięcych w Strzyżowie. 
WK: Przegląd ten nauczył nas pokory i zmotywował do 
dalszej pracy. Mieliśmy bowiem możliwość zaprezen-
towania się szerokiej publiczności, pozwolił nawiązać 
cenne kontakty i sama atmosfera pozostanie nam długo 

w pamięci. W kolejnych edycjach 
przeglądu zdobywaliśmy wyróż-
nienia (2000, 2002), a w roku 
2003 zdobyliśmy I miejsce za spek-
takl „Krzesło” – wtedy też po raz 
pierwszy zagraliśmy przed kame-
rami TVP Rzeszów. W roku 2005 
zajęliśmy w Strzyżowie II miejsce,  
a w 2006 roku nagrodę GRAND 
PRIX za sztukę pt. „Pewna Wia-
domość” i w czerwcu br. I miejsce 
ze spektaklem „Nocny marek”. 
Równolegle występowaliśmy na 
„Pucharze Uśmiechu” – Ogól-
nopolskim Festiwalu Teatrów 
Dziecięcych z udziałem zespołów 

polonijnych w Krośnie, gdzie dostaliśmy również szereg 
nagród i wyróżnień (1999, 2000). Na tym przeglądzie 
Renata otrzymała  Berło Króla Błystka za reżyserię 
spektaklu „Pinokio, a jak myślisz” i „Nowa”
RK: A Waldek Skrzypce Sarabandy za oprawę muzyczną 
spektaklu „Nowa”.

JC: Obecny rok jest chy-
ba najbardziej przełomowy  
w historii teatru.
RK: Tak bowiem jako zdobyw-
cy GRAND PRIX przeglądu  
w Strzyżowie z roku 2006, ze 
sztuką „Pewna Wiadomość” zo-
staliśmy zaproszeni do udziału w 
V Festiwalu Kultury Dziecięcej 
Pacanów 2007, w ramach które-
go było zorganizowane I Spotka-
nie Mistrzów Teatru. W Spotka-
niu brały udział zespoły z całej 
Polski oraz Łotwy. Przeżyciem 
dla wszystkich był przemarsz uli-
cami Pacanowa z transparentem 
naszego teatru, wiele osób miało 

problemy z wymówieniem nazwy naszej miejscowości 
Turze  Pole. 
WK: Spektakle były wystawiane na stadionie, co wiąza-
ło się z trudnościami natury technicznej (brak mikropor-
tów dla wszystkich). Na zakończenie wszystkie zespoły 
otrzymały certyfikaty uczestnictwa a jury ogłosiło jed-
nogłośne przyznanie GRAND PRIX dla naszego teatru. 

 „Szkolny Teatr Lalki i Aktora” z Turzego Pola                fot.1

                                                                                                        fot.2

WARTO  WIEDZIEĆ

Mistrzowie Teatru z Turzego Pola
Rozmowa z Renatą i Waldemarem Kośmidrami z SP w Turzym Polu 
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WARTO  WIEDZIEĆ
Była to dla nas chwila ogromnej radości, niedowierzania, że 
to my zwyciężyliśmy, dzieci płakały ze szczęścia.
RK: Również w ubiegłym roku uległa zmianie „ekipa aktor-
ska”, która zakończyła swoją edukację w klasie 6 i przeszła 
do gimnazjum. Szukając nowych aktorów zaproponowałam 
udział w zajęciach kółka teatralnego dzieciom z klas trzecich. 
Zakładałam, że pierwszy rok pracy z nimi poświęcę na zabawy 
i naukę podstaw pracy teatralnej. I tak udało się nam przygo-
tować pierwsze przedstawienie na motywach wierszy Tuwima, 
Kerna, Danuty Wawiłow, które miało swoją, premierę na za-
bawie choinkowej w Turzym Polu. 
JC: Jakie są plany na przyszłość, gdzie was można oglą-
dać?

RK: Jesteśmy już zaproszeni na kolejną edycję Spotkań Mistrzów 
Teatru w Pacanowie, która odbędzie się w 2008 r., także na Pu-
charze Uśmiechu w Krośnie. W październiku br. jest też Przegląd 
Zespołów Artystycznych Mini-Art w  Miejscu Piastowym.
WK: W tym miejscu chcemy powiedzieć, że działalność teatru 
nie byłaby możliwa bez wsparcia i wielkiej życzliwości Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Turzym Polu Bożeny Anyszewskiej, byłych 
Burmistrzów Brzozowa: Janusza Draguły, Zdzisława Wojdanow-
skiego, a przede wszystkim obecnego Burmistrza Józefa Rzepki, 
który pokrywa koszty związane z naszym udziałem w festiwalach  
i finansuje koszty zajęć pozalekcyjnych.
JC: Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Jacek Cetnarowicz

3 sierpnia 2007 r. w Zespole Szkół 
w Malinówce odbył się Maraton Sztuki 
wieńczący 2-tygodniowe warsztaty tea-
tralne z udziałem uczniów naszej szkoły. 
Zajęcia były realizowane dzięki dofinan-
sowaniu otrzymanemu z Fundacji Wspo-
magania Wsi. 

Projekt pod nazwą ,,Kurtyna  
w górę-wakacje na wesoło”- brał udział  
w konkursie  ,,Pożyteczne wakacje 07” 
organizowanym przez ww. fundację.  
Z 750 wniosków z całej Polski zostało 
nagrodzonych 181 projektów, 
w tym 5 z województwa pod-
karpackiego.

Organizatorem działa-
nia była Parafia Rzymskoka-
tolicka pw. Serca Jezusowego  
w Malinówce, z jej probosz-
czem, ks. Kazimierzem Surow-
cem, na czele. Wniosek na kon-
kurs opracowały nauczycielki 
szkoły w Malinówce: Urszula 
Tesznar i Iwona Pelczarska. 
One też prowadziły zajęcia wraz 
z paniami: Elżbietą Buczek  
i Edytą Smoleń. Także Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Haczowie dzieki środkom z funduszu 
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemu Alkoholowego zorganizo-
wał dożywianie dzieci uczestniczących  
w warsztatach teatralnych. Z tego fundu-
szu została również zorganizowana jed-
nodniowa wycieczka do Rzeszowa.

Gminny Ośrodek Kultury w Ha-
czowie reprezentowany przez Renatę 
Czerwińską pomógł w tworzeniu sceno-
grafii.

Do sprawnego funkcjonowania na-
szych warsztatów przyczyniła się Rada 
Rodziców szkoły w Malinówce.

W ramach projektu prowadzone 
były różnego typu zajęcia. Dzieci i mło-
dzież mogły choć w części zasmakować 
wspaniałego świata teatru. Włożyły bar-
dzo wiele wysiłku w wykonanie dekoracji 
i dobre odegranie swoich ról. Wpatrując 

się w wirujących po parkiecie mistrzów 
tańca: Kasię Cichopek i Marcina Hakiela 
miały okazję nie tylko nauczyć się cha-
chy, ale wykształcić w sobie delikatność 
i umiejętność kierowania emocjami, tak 
potrzebne w sztuce aktorskiej. Nabyły 
również nieco wiedzy teoretycznej z dzie-
dziny teatrologii. Nie straszne im teraz po-

jęcia: foyer, inspicjent, 
proscenium, scena.

W planie wyciecz-
ki do Rzeszowa była wi-
zyta w Radiu Rzeszów. 
Przybliżyła ona uczniom 
sposób pracy w mediach 
oraz ich funkcjonowa-
nie. Ponadto obejrzeli 
oni ciekawe zabytki sto-
licy naszego wojewódz-
twa.

Finałem warszta-
tów był wspomniany już ,,Maraton Sztu-
ki” z udziałem mieszkańców naszej wsi. 
Dzieci ze szkoły podstawowej w sztuce 
,,Pięć Oceanów” ukazały mitologiczny 
świat greckich bogów troszczących się  
o człowieka. Młodzież gimnazjalna na 
wzór ,,Spotkania z balladą” stworzyła Ma-

linówkowo, w którym wcieliła się w role: 
Komendanta Straży w Malinówkowie, 
gospodynie: Helusię, Firkową i Marysię, 
a także strażaków, policjanta i delegacji 
z Unii Europejskiej serdecznie witanej 
przez mieszkańców Malinówkowa.

Publiczność była pełna entuzja-
zmu. Gromkimi brawami nagradzała 

popisy aktorów. Dla uczniów była 
to świetna zabawa. Kto wie, być 
może któryś z nich odkryje w sobie 
aktorskie powołanie i wyrośnie na 
kolejnego Lindę? Na pewno wszy-
scy pożytecznie spędzili 2 tygodnie 
wakacji.

Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do organizacji 
tego przedsięwzięcia. Dzięki dota-
cji otrzymanej z Fundacji Wspoma-
gania Wsi zakupiono kamerę, która 

będzie rejestrować przedstawienia i uro-
czystości szkolne oraz kolejne insceni-
zacje działającego przy szkole teatrzyku 
,,Malinki”. W szkole pozostaną również 
dekoracje i stroje, które wykonano z ma-
teriałów zakupionych z dotacji.

Urszula Tesznar

Maraton sztuki

Występy uczniów z ZS w Malinówce 

„Spotkanie z balladą” w wykonaniu młodzieży
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Coraz częściej i chętniej podróżujemy samolotami. 
Jest to wygodny i szybki sposób przemieszczania się, doce-
niany przez wiele osób. Ale czy wiemy jakie mamy prawa 
jako pasażerowie linii lotniczych, jakie obowiązki ciążą na 
przewoźniku, gdzie zwrócić się o pomoc, gdy są one naru-
szane. Jeżeli nie, zachęcamy do przeczytania tego artykułu.

Aktem prawnym mającym zasadnicze znaczenie dla 
pasażerów jest rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. usta-
nawiające zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów  
w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania 
lub dużego opóźnienia lotów.

Rozporządzenie to ma zastosowanie do pasażerów 
odlatujących z lotniska znajdującego się na terytorium 
Państwa Członkowskiego oraz do pasażerów odlatujących  
z lotniska znajdującego się w kraju trzecim i lądujących na 
lotnisku w państwie Członkowskim, z wyłączeniem sytuacji 
gdy otrzymali  korzyści lub odszkodowania oraz  udzielono 
im opieki w tym kraju trzecim, a przewoźnik obsługujący 
lot jest przewoźnikiem wspólnotowym. 

Pasażerowie muszą posiadać potwierdzoną rezer-
wację na dany lot oraz stawić się na odprawę pasażerów 
(nie dotyczy sytuacji gdy lot został odwołany) zgodnie  
z wymogami i w czasie określonym przez przewoźnika 
lotniczego, organizatora wycieczek lub autoryzowane biu-
ro podróży, a w przypadku braku takiego określenia na 45 
min. przed ogłoszoną godziną odlotu. Rozporządzenie ma 
również zastosowanie do pasażerów, którzy bez względu 
na przyczynę zostali przeniesieni z lotu, na który mieli re-
zerwację na inny lot.

Zmiana klasy 
Stawiamy się na odprawę pasażerów i okazuje się, że otrzy-
mujemy miejsce w innej klasie niż ta, na którą wykupiliśmy 
bilet. Jeżeli wykupiliśmy bilet na miejsce w niższej klasie 
a otrzymujemy miejsce w wyższej klasie (business), prze-
woźnik z tego tytułu nie może domagać się od nas żadnych 
dodatkowych opłat.  Jeżeli natomiast otrzymujemy miejsce 
w klasie niższej (ekonomicznej) to przewoźnik w terminie  
7 dni powinien zwrócić nam:
- 30% ceny biletu w przypadku wszystkich lotów o długości  
do 1500 km lub
- 50% ceny biletu w przypadku wszystkich lotów wewnatrz-
wspólnotowych dłuższych niż 1500 km, z wyjątkiem lotów 
pomiędzy europejskim terytorium Państw członkowskich 
francuskimi departamentami zamorskimi oraz w przypadku 
wszystkich innych lotów o długości  od 1500 km do 3500 
km lub                                                                     
- 75% ceny biletu w przypadku pozostałych lotów włączając 
loty pomiędzy europejskim terytorium Państw członkow-
skich francuskimi departamentami zamorskimi.

Odmowa przyjęcia na pokład
Zdarzają się również sytuacje, gdy w samolocie brak jest 
miejsca dla wszystkich osób mających wykupione bilety na 
dany lot.
W takiej sytuacji przewoźnik w pierwszej kolejności po-
winien wezwać ochotników do rezygnacji z ich rezerwacji  
w zamian za otrzymanie uzgodnionych z przewoźnikiem 

korzyści. Osobie takiej przysługuje ponadto prawo do 
zwrotu ceny biletu lub zmiany połączenia. 
Jeżeli pomimo to nadal nie jest możliwe przyjęcie na po-
kład pozostałych pasażerów z rezerwacji, wówczas prze-
woźnik może odmówić przyjęcia ich na pokład.

Osobom takim przysługuje:
1) zwrot ceny biletu lub prawo do zmiany planu lotu,
2) prawo do opieki polegającej na otrzymaniu posiłków 

i napojów w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania, 
zakwaterowania w hotelu (jeżeli występuje konieczność 
pobytu przez jedną lub więcej nocy), dwóch bezpłatnych 
połączeń telefonicznych, teleksów, faksów lub  e-mailo-
wych,

3) odszkodowanie w następującej wysokości:
- 250 EURO dla wszystkich lotów o długości do 1500 

km,
- 400 EURO dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnoto-

wych dłuższych niż 1500 km i wszystkich innych lotów 
o długości od 1500 km do 3500 km,

- 600 EURO dla wszystkich innych lotów.

Opóźnienie lotu
W przypadku opóźnienia lotu:
1) ponad dwie godziny w przypadku lotów do 1500 km,
2) ponad 3 godziny  w przypadku wszystkich lotów we-

wnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 km i wszyst-
kich pozostałych lotów o długości pomiędzy 1500 km  
a 3500 km,

3)  ponad 4 godziny w przypadku wszystkich innych lo-
tów

- pasażerom przysługuje prawo do opieki, tj. do otrzyma-
nia posiłków i napojów w ilości adekwatnej do czasu 
oczekiwania oraz dwóch bezpłatnych połączeń telefo-
nicznych, teleksów, faksów lub e-mailowych.

W przypadku opóźnienia lotu  o 5 lub więcej godzin 
pasażer ma prawo odstąpić od umowy. W takiej sytuacji 
przewoźnik ma obowiązek zwrócić pasażerowi koszt bi-
letu w terminie 7 dni, w tym ceny połączeń opłaconych  
w ramach biletu oraz zapewnić mu lot powrotny do pier-
wotnego miejsca wylotu.

Jeżeli przewidywany termin odlotu ma nastąpić 
dzień po terminie poprzednio zapowiedzianego lotu pa-
sażerom przysługuje również prawo do zakwaterowania 
w hotelu.

PRAWA  PASAŻERÓW  LINII  LOTNICZYCH  CZ. I 

Irena Rąpała
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
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SPORT

Restauracja ALTA polecaSzaszłyk z kurczaka 
grilowany

1kg piersi kurczaka, kapłona lub indyka, 100g zielonego ogórka,  
cukini lub bakłażana, 1 łyżka majeranku, 1 łyżka oregano lub tymianku,
sok z 1 cytryny lub 100 ml białego wina, 3 cebule, 4 ząbki czosnku,
olej, sól, pieprz
Pierś kroimy w kostkę o boku 3 cm, ogórek, cukinię w plastry. Mięso 
przyprawiamy czosnkiem, solą, pieprzem, majerankiem oregano lub ty-
miankiem, zalewamy sokiem z cytryny lub winem. W takiej zalewie mięso 
może dojrzewać nawet 48h. Tak przygotowane mięso nabijamy na patyk 
na zmianę z warzywami, polewamy pozostałą marynatą i opiekamy ze 
wszystkich stron, aż się równomiernie zarumieni.

 29 lipca br. na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Brzozowie odbył się finał kolejnej edycji turnieju piłkarskiego 
„GLORIA VICTIS”. Turniej przygotowujący drużyny powiatu brzo-
zowskiego do rozgrywek piłkarskich nowego sezonu był dla nich do-
brym przetarciem i sprawdzianem formy.

Po rozegranych wcześniej meczach eliminacyjnych do turnieju 
finałowego awansowały drużyny: LKS Iskra Przysietnica (w el. po-

konała Górnik Grabownica), LKS Izdebki (w el. - LKS Górki), LKS 
Brzozovia MOSiR (w el. – LKS Grabówka). 
 Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym” a mecze 
trwały 2 x 30 minut. W meczu otwarcia spotkały się drużyny LKS 
Iskra Przysietnica i LKS Brzozovia MOSIR. W zaciętym i emocjonu-
jącym meczu padł remis 1-1. Po meczu w serii rzutów karnych lepsi 
okazali się zawodnicy Iskry. W drugim meczu zmierzyły się drużyny 
LKS Izdebki i LKS Iskra Przysietnica. Mecz  w stosunku 3-2 wygrała 
drużyna z Izdebek.

W ostatnim meczu drużyna z Izdebek pokonała Brzozovię 4-3  
i tym samym wygrała cały turniej wyprzedzając zespoły z Brzozowa  

GLORIA VICTIS

i Przysietnicy. 
 Zwycięski zespół wystąpił w następującym skła-
dzie: Paweł Barć, Bogdan Szerszeń, Marek Szer-
szeń, Łukasz Gaworecki, Zenon Gładysz, Robert 
Guzik, Adam Guzik, Andrzej Guzik, Maciej Bie-
ga, Rafał Pilszak, Damian Gładysz, Marek Szałaj-
ko, Wojciech Barnik, Krzysztof Owsiany. Królem 
strzelców całego turnieju został Marek Szerszeń 

(LKS Izdebki) – 3 bramki.
 Po turnieju Bronisław Przyczynek, Henryk 
Dąbrowiecki i Marian Kula - przedstawiciele Rady 
Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe  
w Brzozowie wręczyli uczestniczącym drużynom pu-
chary, dyplomy i piłki. Przewodniczący Zrzeszenia 
LZS Bronisław Przyczynek podziękował za przybycie  
i udział w turnieju, a jednocześnie życzył jak najlepszych 
wyników w nadchodzącym sezonie. Organizatorem turnie-
ju było Powiatowe Zrzeszenie LZS oraz MOSIR w Brzo-
zowie.

Zwycięska drużyna LKS Izdebki

Seria rzutów karnych

inf. własna

Powitanie Lata 27 czerwca br. na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Brzozowie odbył się turniej piłkarski „Powitanie 
lata”. Udział w nim wzięli juniorzy urodzeni w 1989 r. i młod-

Finaliści turnieju: LKS Izdebki i LKS „Błękitni” Jasienica Rosielna
inf. własna

si. W turnieju zwyciężyła drużyna LKS Izdebki, na dru-
gim uplasowała się LKS Błękitni Jasienica Rosielna trzecie 
LKS Grabówka. Kolejne miejsca zajęły: LKS Jasionów, 
GKS Górnik Grabownica i LKS Brzozovia MOSiR.
 Zwycięska drużyna grała w następującym skła-
dzie: Maciej Początek, Łukasz Baraniewicz, Marek Sza-
łajko, Michał Bąk, Damian Fil, Albert Szerszeń, Adam 
Chryń, Damian Ścibor, Dominik Oleszko, Tomasz Ow-
siany, Piotr Helon, Krzysztof Buczek, Krzysztof Grodzki. 
Organizatorami turnieju byli Powiatowe Zrzeszenie LZS  
i MOSiR w Brzozowie.
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POZIOMO PIONOWO
4) syn Dedala, 
6) zapis testamentowy,
8) najdłuższa rzeka na Płw.
    Iberyjskim, dł. 1010 km, 
9) masowe wycofywanie  
    z banków pieniędzy  
    i papierów wartościo- 
    wych wskutek paniki, 
11) typ małego baru - wi- 
      niarni i kawiarni,   
12) Tomasz (1796-1855), 
      poeta, współzałożyciel 
     towarzystwa filomatów, 
13) prześladowca, okrut- 
      nik, dręczyciel, sadysta,
14) metalowy lub plastiko- 
      wy zatrzask moco- 
      wany po obu stronach 
       rozpinanego ubrania

1) podnoszona bariera na 
    drodze,
2) rosyjski myśliwiec, 
3) egzamin z zakresu 
    szkoły średniej; egza- 
    min dojrzałości, 
5) luźny kawałek papieru,  
7) górzysta wyspa w Za- 
    toce Sarońskiej (Gre- 
    cja); ruiny świątyni  
    Afai,
10) ocena czyjejś pracy, 
      postępów w nauce, 
      wyników w sporcie  
      itp.; opinia.

ROZRYWKA

„Brzozowska Gazeta Powiatowa” - miesięcznik samorządu powiatowego (ISSN 1642-8420).
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, tel./fax (013) 43-426-45.
Adres Redakcji: ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel./fax (013) 43-431-65, e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl 
Skład redakcji: red. nacz.: Magdalena Pilawska, opr. tech.: Anna Kałamucka, opr. graficzne: Dariusz Supel  
oraz Anna Rymar, Anna Władyka, Jacek Cetnarowicz.

Druk: Zakład Poligraficzny „TECHGRAF”,  37-100 Łańcut, ul. Podzwierzyniec 25.
BGP w Internecie: www.powiatbrzozow.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.

BRZOZOWSKA
Gazeta Powiatowa

HOROSKOP

Litery z pół ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą rozwiązanie.

BARAN (21 III – 20 IV)
Będziesz miał mało czasu dla siebie i sporo różnych obowiązków,  
o których trzeba pamiętać. Czasem możesz mieć wrażenie, że twoje 
życie stało się listą spraw do załatwienia. Między tobą a partnerem 

mało romantyzmu, ale za to przekonasz się, że możesz na niego liczyć i potrafi 
zadbać o rodzinę.

BYK (21 IV – 21 V)
Wreszcie udowodnisz sobie i innym, że jeśli naprawdę czegoś chcesz, 
to osiągniesz to. A więc może zapiszesz się na studia lub zaczniesz 

doskonalić język obcy? Partner stanie po twojej stronie, skoro tylko upewni 
się, że nie zamierzasz z nim rywalizować. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
W pracy, niestety, konieczny będzie kompromis, gdyż szef będzie 
miał wobec ciebie duże wymagania. Trzeba będzie skupić się na 
szczegółach, do których nie masz głowy. W drugiej połowie miesiąca 

złapiesz oddech - przypomnisz sobie lato, oderwiesz się od codzienności.
RAK (22 VI – 23 VII)
Wreszcie odetchniesz pełną piersią, gdyż spadnie ci z barków jakaś 
ważna sprawa. Przestaniesz obawiać się przyszłości. Przekonasz się, 

jak wiele zawdzięczasz własnej pracy. Zobaczysz rezultaty wcześniejszych 
wysiłków. Poczujesz spełnienie i satysfakcję. Koło ciebie znajdzie się ktoś, kto 
będzie cię wspierał. 

LEW (24 VII – 23 VIII)
Czeka cię pracowity, ale pomyślny miesiąc. Konieczna będzie syste-
matyczność i dokładność. W pracy na razie powstrzymaj ambicje. 

To, czym przyjdzie ci się zajmować, wyda się nieatrakcyjne, ale to niezbędny 
etap na drodze do sukcesu. Czeka cię za to powodzenie w miłości.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
W pracy udana będzie zwłaszcza I dekada, kiedy to możesz osiągnąć 
coś, z czego długo będziesz czerpać korzyści. Przyjmuj więc propo-
zycje, podpisuj umowy, nawet jeśli masz wątpliwości, czy podołasz 
nowym wyzwaniom. Wiedz, że oprócz własnej głowy i dwojga rąk 

możesz liczyć na innych ludzi oraz szczęśliwe zbiegi okoliczności.

WAGA (24 IX – 23 X)
Zrobisz duży krok do przodu w sprawach zawodowych, np. zakoń-
czysz rozpoczęte przedsięwzięcie, uzyskasz dyplom. Twoje talenty  
i zdolności zostaną zauważone i wykorzystane. Nowa sytuacja może 

też oznaczać zmiany w życiu domowym. 
SKORPION (24 X – 22 XI)
Na początku miesiąca trzeba się będzie bardzo sprężyć i uporządko-
wać sprawy domowe. Bliższa rodzina wymagać będzie poświęceń, 
ale od tej dalszej możesz oczekiwać pomocy i wsparcia. Warto też 

zadbać o zdrowie swoje i swoich najbliższych. 
STRZELEC (23 XI – 22 XII)
Zabłyśniesz, przekonasz się o własnej atrakcyjności, co doda ci pew-
ności siebie. Dzięki temu postanowisz zrealizować marzenia. Stwier-
dzisz: „Nie mam nic do stracenia!”, i np. zrobisz prawo jazdy albo 

zawalczysz o kogoś, kto wciąż wydaje się nieosiągalny. 
KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I)
Lato pożegnasz zrelaksowany i piękniejszy... Spróbuj jak najdłużej 
zachować dobrą formę. Opracuj sobie własny program dbania o uro-

dę - odrobina systematycznego wysiłku wystarczy, byś na dłużej zachował ten 
błysk w oku. Zajęta sobą i domem możesz nie zauważyć, że partner tęskni za 
większą czułością. 

WODNIK (21 I – 19 II)
Twoje plany i marzenia zderzą się z twardą rzeczywistością. Niektó-
re z nich trzeba będzie zmienić i dostosować do realiów, a niektóre 
na razie odłożyć na później. Większość spraw potoczy się gładko do 

przodu, ale musisz naprawdę dobrze się na nich skoncentrować i systematycz-
nie pracować. 

RYBY (20 II – 20 III) 
Najważniejsza będzie II dekada miesiąca: przyszłość zależeć będzie 
od tego, ile z siebie dasz i co postanowisz. Możesz spodziewać się 

pochwał i dobrych relacji w pracy. Zaczniesz plotkować i zajmować się cudzy-
mi sprawami. Spędzisz ten czas bardzo towarzysko, biorąc udział w różnych 
uroczystościach.
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