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POWIAT BRZOZOWSKI

27 września br. odbyła się XII sesja Rady Powiatu Brzozow-
skiego. Sesję otworzył Przewodniczący Rady – Henryk Kozik. Po 
przedstawieniu porządku obrad radni przyjęli protokół z poprzedniej 
sesji. Następnie zostały przedstawione sprawozdania:
- z wykonania uchwał i wniosków przyjętych przez Radę na poprzed-

niej sesji, które przedstawiła Sekretarz Powiatu - Ewa Tabisz,
- na temat działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, 

o czym poinformował Starosta – Zygmunt Błaż. 
Kolejnym punktem sesji było przekazanie przez Skarbnika Po-

wiatu – Barbarę Wilusz informacji z wykonania budżetu  powiatu 
brzozowskiego za I półrocze 2007 roku.

Następnie Naczelnik Wydziału Oświaty i Po-
lityki Społecznej – Stanisław Pilszak przedstawił 
Radzie informację z przygotowania szkół, dla któ-
rych organem prowadzącym jest powiat, do roku 
szkolnego 2007/2008 pod kątem organizacyjnym  
i technicznym.

Kolejnym punktem sesji było przedstawienie 
przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa – Kazimierza Filara sprawozdania z reali-
zacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.

Radni w trakcie sesji podjęli także uchwały  
w sprawach:
- uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Brzozowskiego na lata 

2007-2013, która jest niezbędna do aplikowania o środki pomocowe  
z funduszy Unii Europejskiej. Prace nad jej opracowaniem zleco-
no firmie Res Management, której przedstawiciel Paweł Mentelski  
w swoim wystąpieniu przybliżył radnym czemu służy Strategia 

XII sesja Rady Powiatu Brzozowskiego
Rozwoju i jak przebiegały prace nad jej powstaniem,

- zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wielkości 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na ich 
realizację w 2007 roku,

- zmian w budżecie powiatu brzozowskiego na rok 2007,
- zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycz-

nego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkolo-
gicznego im Ks. B. Markiewicza – związanych z przy-
gotowaniem szpitala do postępowania w celu uzyskania 

certyfikatu ISO 9001:2001. Szczegóły w tym 
temacie przedstawił Radzie Dyrektor Szpitala 
Antoni Kolbuch.

W trakcie sesji radni przyjęli także pro-
jekt herbu i flagi powiatu, który zostanie prze-
słany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji celem wydania opinii przez Komisję 
Heraldyczną, organ opiniodawczo – doradczy 
ministra w zakresie opiniowania wzorów her-
bów, flag i innych symboli jednostek samorządu 
terytorialnego oraz udzielania konsultacji wła-

dzom i organom administracji publicznej w dzie-
dzinie właściwego używania insygniów władzy 

państwowej, herbów, flag, emblematów i innych znaków  
i symboli związanych z heraldyką i weksylologią.

Sesję zakończyły interpelacje i zapytania radnych.

Herb powiatu

Jacek Cetnarowicz

W dniach 5-6 października br. miały 
miejsce obchody 30-lecia Podkarpackie-
go Ośrodka Onkologicznego w Brzozo-
wie. Uroczystości rocznicowe rozpoczę-
ła msza św. w szpitalnej kaplicy, której 
przewodniczył ks. Abp Ignacy Tokarczuk. 
Podczas mszy nastąpiło odsłonięcie i po-
święcenie tablicy pamiątkowej patrona 
Szpitala – ks. Bronisława Markiewicza. 
Dalsza część uroczystości odbyła się  
w sali konferencyjnej hotelu „ALTA”, 
gdzie gości powitał Antoni Kolbuch 
Dyrektor Szpitala. Szczególnie ciepło 
przywitał Danutę Kubas, żonę zmarłego  
w ostatnim czasie lek.med. Zbigniewa 
Kubasa – wieloletniego dyrektora Szpi-
tala, wspaniałego organizatora, inicjatora  
i założyciela onkologii w Brzozowie. 

Historię Podkarpackiego Ośrod-
ka Onkologicznego przybliżył obecnym 
Zbigniew Wcisło – Kierownik Zakładu 
Radioterapii. 

Współorganizator uroczystości Starosta Brzozowski Zygmunt 
Błaż w swoim wystąpieniu podkreślił ogromne znaczenie brzozow-
skiej onkologii dla całego regionu. - Aby leczenie było skuteczne ważną 

30 lat brzozowskiej onkologii

Gości powitał Dyrektor szpitala Antoni Kolbuch

rzeczą jest wczesne wykrywanie zmian 
nowotworowych. Jak mówią najnow-
sze dane tylko ok. 30% pacjentów  
w Polsce jest przyjmowanych na lecze-
nie we wczesnym stadium choroby, która  
w wielu przypadkach wykrywana jest 
przy okazji innych badań. Skuteczne le-
czenie jest również możliwe dzięki najno-
wocześniejszej aparaturze i powszech-
nej dostępności badań diagnostycznych. 
Stąd też Starostwo Powiatowe wraz ze 
Społeczną Radą Szpitala wspiera dzia-
łania mające na celu poprawę jakości  
i skuteczności leczenia. Dzięki temu, 
że brzozowski szpital należy do Kra-
jowej Sieci Ośrodków Radioterapii  
- w ramach programu „Zwalczania 
Chorób Nowotworowych”, możliwe jest 
ubieganie się o dofinansowanie radiote-
rapii w Brzozowie ze środków Minister-
stwa Zdrowia. 

Statystyka i liczby mówią same za 
siebie. W ostatnim roku hospitalizowanych tu było ponad 
15 700 pacjentów z czego blisko połowa ok. 7 tys. na od-
działach onkologicznych. Z czego 92% stanowili miesz-
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� Zapraszamy na stronę Starostwa Powiatowego w Brzozowie http://www.powiatbrzozow.pl

kańcy województwa podkarpackiego (w tym 12% powiatu brzozow-
skiego), zaś 8% mieszkańcy innych województw. Przytoczone dane 
mówią zatem, że brzozowski ośrodek ma znaczenie makroregionalne 
– powiedział Z. Błaż.

Ciepłe słowa pod adresem dyrekcji i personelu medycznego 
skierował również ks. Abp Ignacy Tokarczuk, który przed kilku laty 
był pacjentem Szpitala w Brzozowie i wiele pozytywnego na jego 
temat może powiedzieć z własnych doświadczeń. 

Wśród gości, którzy zaszczycili swoją obecnością uroczysto-
ści jubileuszowe byli również: Adam Pęzioł Wiceminister Finan-
sów, Dariusz Iwaneczko Wicewojewoda Podkarpacki, Kazimierz 
Ziobro Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Zbi-
gniew Sieczkoś Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Narodowego 
Funduszu Zdrowia. 

Po oficjalnej części uroczystości jubileuszowych, zakończo-
nej występem artystycznym w wykonaniu solistów Opery Kra-
kowskiej i Śląskiej w Bytomiu, odbyła się konferencja naukowa 
z udziałem lekarzy. Wśród nich znaleźli się wybitni specjaliści  
w dziedzinie onkologii: prof. dr hab. med. Tadeusz Popiela Prze-
wodniczący Rady Naukowej Polskiej Unii Onkologicznej, prof. 
dr hab. med. Marek Nowacki Dyrektor Centrum Onkologii  
w Warszawie, prof. dr hab. med. Andrzej Szawłowski Konsultant 
Krajowy w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej, prof. dr hab. med. 
Marek Pawlicki Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii 
Klinicznej, także prof. dr hab. med. Krzysztof Bielecki Kierownik 

POWIAT  BRZOZOWSKI

Magdalena Pilawska

Od lewej siedzą: Wicestarosta J. Draguła, Starosta Z. Błaż,  
ks. Abp I. Tokarczuk, Wiceminister A. Pęzioł i Wicewojewoda D. Iwaneczko

Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w War-
szawie oraz dr n.med. Jarosław Łyczek Kierownik Zakładu 
Brachyterapii Centrum Onkologii w Warszawie i dr n.med. 
Jerzy Jarosz Kierownik Oddziału Opieki Paliatywnej Cen-
trum Onkologii w Warszawie.

Patronat honorowy jubileuszu sprawował Wicemini-
ster Zdrowia Bolesław Piecha, zaś patronat naukowy nad 
towarzyszącą jubileuszowi konferencją objął prof.dr hab. 
med. Andrzej Szawłowski.

Dzień 19 października br. w Brzozowie obfitował w ważne 
wydarzenia i doniosłe jubileusze. W tym dniu 40-lecie 

istnienia świętował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy, któremu na uroczystej sesji Rady Powiatu w Brzozowie 
uchwałą z dnia 19 października 2007 r. nadano imię Bł. Ks. 
Bronisława Markiewicza, zaś 30-lecie funkcjonowania – Po-
radnia Psychologiczno-Pedagogiczna. 

Po sesji Ksiądz Biskup Marian Rojek w brzozowskiej 
kolegiacie odprawił mszę św. koncelebrowaną. Kazanie 
wygłosił Ksiądz Kazimierz Radzik - Przełożony Generalny 
Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Miejscu Piasto-
wym. Bardzo obrazowo przybliżył  postać Ks. Bronisława 
Markiewicza, jako wzór do naśladowania  dla wszystkich, 
a przede wszystkim dla dzieci i młodzieży – podopiecznych 
szkoły, której ks. Markiewicz został patronem.

 Po mszy ks. Biskup poświęcił pamiątkową tablicę, wmu-
rowaną przy drzwiach wejściowych Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego, po czym odbyła się oficjalna część uro-
czystości jubileuszowych. Uczniowie SOSW pod kierunkiem 
opiekunów przygotowali akademię, po czym referaty dotyczące ist-
nienia na terenie powiatu brzozowskiego szkolnictwa specjalnego  
i funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wygło-
siły kolejno Józefa Rzepka Dyrektor Poradni i Barbara Kozak Dy-
rektor SOSW. Następnie głos zabrał Starosta Brzozowski Zygmunt 
Błaż, który mocno zaakcentował rolę edukacji i wykształcenia. 
Powiedział m.in.: - Edukacja w życiu każdego człowieka stano-
wi element podstawowy, daje szansę na rozwój i funkcjonowanie  
w społeczeństwie. Zdając sobie z tego sprawę powiat brzozowski, 
który aktualnie prowadzi pięć placówek oświatowych, w których pra-
cuje ponad 320 osób, w tym 265 nauczycieli i uczy się blisko 2 400 
uczniów – sprawy oświaty traktuje priorytetowo. W ciągu ostatnie-
go 5-lecia nie było roku, w trakcie którego nie przeprowadzono by 
w każdej z podległych placówek oświatowych mniejszych lub więk-
szych prac remontowych. Ponadto mając na uwadze niedawno mi-
niony Dzień Edukacji Narodowej Starosta Z. Błaż złożył życzenia 
wszystkim  nauczycielom i wychowawcom, a najbardziej zasłużo-
nym wręczył nagrody finansowe. Otrzymali je dyrektorzy szkół i pla-
cówek oświatowych, dla których organem  prowadzącym jest powiat 
brzozowski, a także nauczyciele i pedagodzy: Marzena Szewczyk -  
I LO, Bogumiła Pilszak - ZSB, Ewa Podulka - ZSB, Lucyna Urba-
nek - SOSW, Krystyna Przyczynek - PPP. Starosta podkreślił jed-
nak wyraźnie, w jakich kategoriach należy traktować profesję na-
uczycielską. - Materialna strona zawodu nauczyciela, stanowiąca 
punkt wyjścia dla wszelkich działań, nie jest istotą nauczycielskie-
go powołania. Tak bowiem trzeba traktować Waszą profesję – jako 
Powołanie. Słowo to nabiera szczególnej wymowy, gdy mówimy  
o wychowawcach i nauczycielach ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Okrągłe jubileusze i wspaniały patron

Poświęcenie pamiątkowej tablicy przez ks. Biskupa Mariana Rojka

fot. St. Cyparski



e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl �

POWIAT  BRZOZOWSKI

Bronisław Markiewicz  urodził 
się 13 lipca 1842 roku w Pruchniku,  na te-
renie obecnej Archidiecezji Przemyskiej 
jako szóste z jedenastu dzieci Jana Mar-
kiewicza, burmistrza miasta Jarosław, 
i Marianny Gryzieckiej. W domu rodzin-
nym otrzymał bardzo staranną formację 
religijną. Pomimo tego nieco później,  
w okresie nauki w gimnazjum w Przemy-
ślu, przeżył pewne załamanie w wierze 

spowodowane w znacznej mierze  silnym duchem antyreligij-
nym panującym w środowisku szkolnym. Owe młodzieńcze 
trudności w wierze udało mu się szybko przezwyciężyć odzy-
skując pogodę ducha i wewnętrzny pokój.

Wydarzenie, którego świadkiem 3 maja 1863 był mło-
dy Bronisław Markiewicz odmieniło na zawsze jego życie. 
Idąc do szkoły spotkał swojego kolegę Józefa Dąbrowskie-
go, który opowiedział mu o niezwykłym spotkaniu z chłop-
cem - pielgrzymem wracającym z Sanktuarium Matki Bożej  
w Kalwarii Pacławskiej. Chłopiec ten będąc w ekstazie, 
uczonym językiem przepowiedział mu wiele rzeczy „Wi-
dzę na południowym zachodzie niedaleko pod górami 
wielkiego męża Bożego i sanktuarium Matki Bożej, gdzie 
dokonują się liczne łaski i cuda. Ten wielki człowiek Boży wy-
chowuje świętych kapłanów. A oni rozejdą się wszędzie, od-
dając się różnym zajęciom, wychowają młodzież i po wielkich 
przeobrażeniach (które pierwej opisał) przemienia na nowo 
oblicze świata. Jeden z kapłanów przemyskich, twój przyja-
ciel i towarzysz szkolny, po studiach na uniwersytecie (lecz 
jako ksiądz będzie studiował przedmioty świeckie), powróci 
do parafii pod górami, a po dwukrotnej pracy w Przemyślu  
z wielkim skutkiem uda się do tego męża Bożego. Będzie dużo 
cierpiał, lecz w milczeniu, z cierpliwością, a jego ostatnim 
dziełem dla Polski będzie wprowadzenie na ziemie polskie 
nowego zgromadzenia zakonnego”. Ów młody chłopiec, jak 
wynika z relacji Jarosława Dąbrowskiego powiedział także 
„Wy, Polacy, oczyszczeni przez ucisk i silni miłością, będzie-
cie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek in-
nym narodom i ludom niegdyś wam wrogim. Tym sposobem 
wprowadzicie niewidzialne dotąd braterstwo ludów. Bóg wy-
leje na was wielkie łaski i dary, wzbudzi między wami ludzi 
świętych i mądrych, którzy zajmą poczesne stanowiska na 
kuli ziemskiej. Najwyżej zaś Bóg was wyniesie, kiedy dacie 
światu wielkiego papieża. Ufajcie przeto w Panu! Bóg żąda 
od was nie walki, jaką staczali najlepsi przodkowie wasi na 
polach bitew, ale bojowania cichego, pokornego i znojne-
go na każdy dzień przeciw nieprzyjaciołom dusz waszych.  

On chce, abyście wiedli na każdy dzień bój bezkrwawy”.
 Przepowiednia młodzieńca bardzo mocno zmieniła 

Bronisława Markiewicza, poczuł w sobie powołanie do życia 
kapłańskiego i podjęcia na rzecz wychowania ubogich dzieci na 
człowieka - Polaka. Przyjął również twierdzenie tajemniczego 
zwiastuna, że przyszłe zmartwychwstanie Polski leży w planach 
Bożych, że naród polski ma obowiązek szerzyć wśród innych 
narodów znajomość wiary świętej, idee braterstwa ludów, ma 
być służebny wobec świata. Aby przygotować się do tej roli, 
musi najpierw przebudować u siebie stosunki społeczne, wy-
równać wiekowe krzywdy ludu, wychować przyszłe pokolenia 
w trzeźwości, oszczędzaniu, skromności i poświęceniu. Tego 
rodzaju program zakładał potrzebę walki duchowej, „bój bez-
krwawy” z osławionymi wadami narodowymi, i dzięki harmo-
nijnemu rozkwitowi cnót narodowych doprowadzenie do tego, 
że Polska stanie się modelem narodu chrześcijańskiego. Przede 
wszystkim jednak Polska musi dać opiekę milionom dzieci bez-
domnych, ofiarom przyszłej wojny.

Program ten Ksiądz Markiewicz realizował przez cały 
okres swojej posługi kapłańskiej. Doświadczenia zdobyte  
w bezpośrednim obcowaniu z ludem wiejskim, z rzemieślnika-
mi, obserwację problemów życiowych tego ludu, wykorzystał 
w swojej pracy wychowawczej wśród młodzieży opuszczonej. 
Ksiądz Markiewicz był gorliwym duszpasterzem, inteligentnym 
wykładowcą, kapłanem cenionym przez przełożonych, lubia-
nym przez młodzież i starszych.

Po objęciu probostwa w Miejscu Piastowym zaopiekował 
się ubogimi dziećmi, przyjmując na plebanię biednych chłop-
ców. Na uwagę zasługuje fakt, że ksiądz Markiewicz dbał nie 
tylko o rozwój duchowy swoich podopiecznych, ale za bardzo 
istotne uznał zapewnienie im godnych warunków życia. Efek-
tem jego starań w tym kierunku było utworzenie warsztatów 
rzemieślniczych, gdzie zawodu uczyli się podopieczni Zakładu 
Św. Jana Bosko w Miejscu Piastowym oraz domów dla mło-
dzieży męskiej i żeńskiej. Wśród sierot, które garnęły się do ks. 
Markiewicza były bowiem również kandydatki do zgromadze-
nia żeńskiego. Za życia księdza Bronisława Markiewicza, zało-
życiela zakładu wychowawczego w Miejscu Piastowym mury 
opuściło około 2 tysiące wychowanków.

W dniu 29 września 1921 roku Biskup Krakowski Adam 
Stefan Sapieha wydał dekret erekcyjny Zgromadzenia Św. Mi-
chała Archanioła. Natomiast 15 czerwca 1966 roku Zgromadze-
nie zostało zatwierdzone na prawie papieskim. Proces beatyfika-
cyjny Ks. Br. Markiewicza rozpoczął się w 1958 roku. W dniu 
2 lipca 1994 roku został promulgowany dekret o heroiczności 
cnót Sługi Bożego. 19 czerwca 2005 r. ks. Bronisław Markie-
wicz został beatyfikowany w Warszawie.

Wychowawczego i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Powiedzmy wprost – to dzięki profesjonalizmowi, poświęceniu  

i cierpliwości swych pedagogów Wasi podopieczni otrzymują niepo-
wtarzalną szansę na  zdobycie umiejętności pozwalających im na peł-
ne uczestnictwo w życiu społecznym - tak w sensie ról zawodowych, jak 
i radzenia sobie z najtrudniejszymi codziennymi wyzwaniami. 

Od dzisiaj mam nadzieję, że w kształtowaniu postaw wychowan-
ków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego będzie pomocna 
również postać chwalebnego patrona szkoły - bł. ks. Bronisława Mar-
kiewicza, która stanowi wspaniały pozytywny wzór.

Ciepłe słowa pod adresem nauczycieli, wychowawców  
i wszystkich pracowników zarówno SOSW, jak i PPP skierowali:  
ks. Infułat Julian Pudło, Wicewojewoda Podkarpacki Dariusz Iwanecz-
ko, Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka i Wójt Gminy Dydnia Jerzy  
F. Adamski. 

Okrągłe jubileusze i wspaniały patron

Gośćmi uroczystości jubileuszowych byli również: 
ks.  Biskup Marian Rojek, ks. Kazimierz Radzik Przeło-
żony Generalny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła, 
ks. Leszek Przybylski Inspektor ds. Wychowania Zgro-
madzenia Św. Michała Archanioła, Maciej Szymański 
Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Radni 
Rady Powiatu w Brzozowie,  przedstawiciele jednostek 
powiatowych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, 
a także Kierownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Śro-
dowiskowych Domów Samopomocy z terenu powiatu.  

Uroczystości zakończyło zwiedzanie wystawy prac 
wykonanych przez uczniów ośrodka. 

Magdalena Pilawska
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Tradycyjnie wszelkie prace związane z przygotowaniem placó-
wek oświatowych trwają na przestrzeni całego roku. We wszystkich 
placówkach prace remontowe były prowadzone do końca  grudnia ubie-
głego roku oraz od stycznia do końca sierpnia.

I Liceum Ogólnokształcące
Największe nakłady na prace remontowe zostały poniesione  

w tej placówce. Pod koniec ubiegłego roku został pozytywnie rozpa-
trzony wniosek złożony przez powiat do Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej, które przyznało kwotę 363.800,00 zł. Ze środków tych wykona-
no następujące prace:
- wymianę podłogi w sali gimnastycznej 
- remont instalacji kanalizacyjnej i c.o. 
- remont instalacji elektrycznej 

Zostało wymienionych również 77 okien w budynku szkolnym 
na kwotę 125.000,00 zł, z czego 50.000 zł stanowiły środki otrzymane 
w ramach programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych”, pozostałe 
środki pochodziły z budżetu powiatu.

Ponadto w tym okresie rozpoczęto remont sanitariatów, który re-
alizowany był przez uczniów Zespołu Szkół Budowlanych. Dokonano 
zakupu 30 sztuk szafek ubraniowych do szatni szkolnej oraz wykładzi-
ny do sali gimnastycznej.

W sierpniu wymieniono stolarkę okienną wraz z podmurowaniem 
ściany w sali gimnastycznej oraz 25 okien ściany frontowej budynku 
szkolnego. Przebudowane zostały pomieszczenia dyrektora, zastępcy, 
sekretariatu, pedagoga szkolnego i dyrekcji Niepublicznej Szkoły Bi-
znesu, odremontowano parkiet w 4 klasach.

Ponadto zakupiono nowe stoliki i krzesła do klaso pracowni, kse-
rokopiarkę oraz inny sprzęt szkolny. 

W kwietniu z Ministerstwa Edukacji Narodowej uzyskano dofi-
nansowanie w wysokości 95.000,00 zł na wyposażenie sal lekcyjnych 
w szkole. 

Rok szkolny rozpoczęło 580 uczniów w 19 oddziałach szkolnych 
i 51 osobowa kadra pedagogiczna. 

Zespół Szkół Ekonomicznych
W roku 2006 i w 2007 wymieniono stolarkę okienną w budynku 

szkoły i sali gimnastycznej. Tym samym zakończono wymianę okien  
w całym budynku szkolnym wraz z salą gimnastyczną.

Zostało pomalowanych 5 sal lekcyjnych, część korytarzy, klatka 
schodowa oraz lamperie w budynku „białej szkoły”. Prace te wykony-
wali pracownicy szkoły we własnym zakresie.

Rozstrzygnięte zostało także postępowanie ofertowe na wymia-
nę oświetlenia w sali gimnastycznej z wymianą przewodów na kwotę 
21.960,00 zł. Prace zostaną zakończone do połowy października, a na-
stępnie zostanie pomalowana sala gimnastyczna.

Naukę rozpoczęło 791 uczniów w 25 oddziałach szkolnych i 62 
nauczycieli.

Zespół Szkół Budowlanych
Od grudnia 2006 do sierpnia br. zostały wykonane następujące 

prace remontowe i zakupy w szkole: wymieniono 132 okna w budyn-

Przygotowanie szkół pod względem organizacyjnym  
i technicznym do roku 

szkolnego 2007/2008

Wymieniona stolarka okienna wraz z podmurowaniem  
sali gimnastycznej w I LO

Wyremontowane szatnie w I Liceum Ogólnokształcącym 

W ZSE zakupiono m.in. nowe stoliki i krzesełka do klasopracowni

Nowe okna i oświetlenie sali gimnastycznej w ZSB
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ku szkolnym oraz 8 okien w sali gimnastycznej. Przeprowadzono 
remont instalacji oświetleniowej sali gimnastycznej, ze środków 
PFRON-u i powiatu zakupiono samochód „BUS”. Na potrzeby 
nowego kierunku kształcenia uczniów przygotowano laboratorium 
drogowe wraz z zapleczem. 

W ZSB prace remontowe wykonywane są przez mło-
dzież z warsztatów szkolnych w ramach zajęć praktycznych.  
W okresie ferii letnich wykonywane są drobne prace poprawiające 
estetykę szkoły.

Naukę rozpoczęło 800 uczniów w 31 oddziałach szkolnych 
wraz z oddziałami zaocznymi. Naukę prowadzi 62 nauczycieli.

Utworzone zostały także dwa nowe kierunki kształcenia,  
tj.: technik drogownictwa oraz technik ochrony środowiska.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Na koniec 2006 roku zostały zrealizowane następujące re-

monty i zakupy: ze środków PFRON-u i powiatu zakupiono sa-
mochód „BUS”, sprzęt niezbędny do funkcjonowania kuchni oraz 
nowe meble do pracowni komputerowej. W trakcie realizacji jest 
dokumentacja projektowa sali gimnastycznej. Przeprowadzono 
również remonty korytarzy, łazienek, stolarki okiennej i drzwiowej 
oraz pomalowano szatnie, łazienki, sanitariaty i korytarze.

Naukę rozpoczęło 161 uczniów w 15 oddziałach. W interna-
cie przebywa 32 wychowanków i 12 uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych. Wraz z uczniami i wychowankami rok szkolny rozpoczęła 
67 osobowa kadra pedagogiczna.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Pod koniec 2006 roku poradnia uzyskała dodatkowy pokój, 

który został wyposażony w pomoce naukowe.

21 września br. w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie został 
złożony przez powiat wniosek o dofinansowanie zakupu systemów  
do monitoringu naszych placówek oświatowych na kwotę 31.596,66 
zł przy zabezpieczeniu środków własnych w kwocie 7.367,54 zł. 
Kwota dofinansowania wynosi 80% przy montażu nowego systemu 
oraz 90% przy modernizacji i rozbudowie już istniejącego.

W okresie wakacyjnym 16 nauczycieli uzyskało awans na 

wyższy stopień, z czego 6 na nauczyciela kontraktowego, 7 
na nauczyciela dyplomowanego i 3 na nauczyciela mianowa-
nego. W sumie pracę w roku szkolnym 2007/2008 rozpoczęło  
265 nauczycieli.

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. Bielawskiego 1, 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 mie-

dzianych
- Pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w 

zakładach 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 niepełno-
sprawnych – ZDZ Info, ZDZ Net
Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z usług, informa-
cji i poradnictwa zawodowego. 

Stanisław Pilszak
Naczelnik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej

W SOSW zakupiono sprzęt niezbędny do funkcjonowania kuchni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pozyskała dodatkowy pokój
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26 września br. rozpoczął się 
pierwszy z cyklu realizowanych wy-
cieczek, wyjazd uczniów I LO im. 
Kazimierza Wielkiego w Brzozowie,  
w ramach programu „Powiat brzozowski 
- miejsce wypoczynku i rekreacji”. Oso-
by biorące udział w programie mają za 
zadanie poznać historię naszego regio-
nu, a także promować ją wśród innych; 
klasa 1B i część klasy 3E  postanowiła 
podjąć się tego wyzwania. Przecieranie 
szlaków, poznanie tradycji – oto głów-
ne cele wycieczki, która została znako-
micie poprowadzona przez nauczycieli 
naszej szkoły. Opiekunami grupy byli 
wicedyrektor szkoły Ryszard Pieniążek, 
nauczyciel historii Michał 
Wolak, nauczyciel języka an-
gielskiego Sebastian Stemu-
lak oraz Agnieszka Oryszak 
nauczycielka matematyki.

O godzinie 8-mej 
rano autokar z całą grupą 
dojechał do Temeszowa, tu-
przez kładkę w Witryłowie 
na rzece San doszliśmy do 
Ulucza, gdzie na górującym 
nad wsią wzgórzu Dębnik 
znajduje się wspaniała drew-
niana cerkiew grekokatoli-
cka. Ciekawych informacji 
o niej, dowiedzieliśmy się od 
p. Michała Wolaka – cerkiew 
została wzniesiona w pierwszej połowie 
XVI w., była otoczona podwójnym, ka-
miennym murem wraz z drewnianym 
klasztorem bazylianów; jest ona najstar-
sza w Polsce. Obok cerkwi zachowała 
się murowana kapliczka oraz 
kilka drewnianych i kamien-
nych nagrobków z XIX i XX 
w. Otacza ją obecnie piękny, 
jesienny krajobraz lasu. W tra-
gicznym dla Polski wrześniu 
1939 r. w wyniku układu so-
wiecko – niemieckiego rzeka 
San była granicą oddzielającą 
niemieckie Generelne Gu-
bernatorstwo i ZSRR. Ulucz, 
a także Siedliska i Wołodź 
znalazły się po stronie sowie-
ckiej.  Poznawszy tę historię, 
udaliśmy się promem przez 
San do wsi Krzemienna. Tam 

Powiat brzozowski 
miejsce wypoczynku i rekreacji

w restauracji „Wiking”, czekał już na 
nas ciepły posiłek. 

Kolejnym punktem programu 
była wieś Wołodź. W niewielkiej 
odległości od miejsca dawnej cerkwi  
w kierunku Siedlisk, znajduje się 
murowany neogotycki kościół rzym-
skokatolicki wzniesiony w 1905 
roku. Jest on niezwykły, choć moc-
no zaniedbany. W czasie trwania 
II wojny światowej, ukryto w nim 
przed najeźdźcą dzwony pochodzące  
z przykościelnej dzwonnicy. 

W okresie międzywojennym 
w centrum wsi znajdowała się także 
okazała, drewniana cerkiew, nieste-

ty spalona po wojnie. Wołodź była 
niegdyś bogatym terenem, gdzie 
rzymskokatolicy i grekokatolicy żyli  
w ogólnej zgodzie i harmonii.  
O utrwalenie wszystkich wspo-

Anna Jara

mnień, zadbał p. Sebastian Stemulak, 
który rzetelnie fotografował wszyst-
kie zabytki i przyrodę. Po zwiedze-
niu Wołodzi, przeszliśmy pieszo do 
Siedlisk. Mieliśmy tam okazję zoba-
czyć kolejną drewnianą cerkiew pw. 
Św. Michała Archanioła, zbudowaną  
w 1860 r. Od 1949 r. jest ona użytko-
wana jako kościół rzymskokatolicki 
pw. Wniebowzięcia Matki Bożej.

Następnie udaliśmy się pro-
mem do Nozdrzca - naszego ostatnie-
go miejsca zwiedzania. Tam, widzie-
liśmy położony widokowo nad Sanem 
zespół pałacowy. Dowiedzieliśmy się, 
że pałac został wzniesiony w 1843 r., 
najprawdopodobniej według projek-

tu Aleksandra Fredry. Pałac ten łączy w sobie 
wiele stylów architektonicznych: elementy póź-
noklasycystyczne z neogotyckimi i romantycz-
nymi. Przebudowany po zniszczeniach około 
1920 r.; w pierwszych latach po wojnie pałac był 

schronieniem dla ludności zasańskiej 
przed atakami Ukraińskiej Powstań-
czej Armii. Dzisiaj służy jako ośro-
dek wypoczynkowy.

Późnym popołudniem, za-
kończyło się nasze pierwsze pozna-
wanie wybranych okolic Brzozowa. 
Wszyscy zgodnie orzekliśmy, iż było 
to bardzo pożyteczne i przyjemne 
doświadczenie, które będzie jeszcze 
kontynuowane w najbliższej przy-
szłości. Pozostało nam jeszcze wiele 
niezwykle ciekawych miejsc do „od-
krycia” w powiecie brzozowskim.

W czasie trwania wycieczki, integrował się także, obecnie 
najstarszy i najmłodszy rocznik I LO w Brzozowie.

Opuszczony kościół w Wołodzi

Pałac w Nozdrzcu
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demii Rolniczej przeszliśmy „pod 
budynek” Uniwersytetu im. Marii 
Curie-Skłodowskiej oraz Katolicki 
Uniwersytet Lubelski, gdzie mieli-
śmy trochę czasu by wejść do środka  
i pooglądać poszczególne uczelnie 
od wewnątrz.

Wracając do autokaru zwie-
dziliśmy Stare Miasto, a następnie 
udaliśmy się w drogę powrotną do 
domu. Jak zwykle podczas szkolnych 
wyjazdów w autokarze nie brakowa-
ło śpiewów i wspaniałej atmosfery.

Dzięki temu wyjazdowi wie-
my już na czym polegają zmiany  
w egzaminie maturalnym na 2008 

rok. Wykładowcy uświadomili nam, 
że nie warto korzystać z tzw. „gotowców” jakie ofe-
ruje nam Internet.

Czas, który spędziliśmy w Lublinie nie był cza-
sem straconym, dlatego też warto organizować takie 
wyjazdy i brać w nich udział. 

JEDNOSTKI   ORGANIZACYJNE  POWIATU

25 IX 2007 r. grupa młodzie-
ży z I LO w Brzozowie, a dokładniej 
uczniowie klasy  III a, III b, III c, III 
d, III e, III f wraz z opiekunami: p. 
Joanną Bieńkowską, p. Anną Dudek, 
p. Zofią Potoczną, p. Ewą Sawką oraz 
p. Michałem Wolakiem udali się do 
Lublina na „Salon Maturzystów”, 
którego podstawowym celem było 
przekazanie uczniom klas matural-
nych rzetelnych informacji na temat 
egzaminu maturalnego w roku 2008 
oraz zasad rekrutacji na studia w roku 
akademickim 2008/2009.

Wyruszyliśmy bardzo wcześnie rano spod gmachu szkoły, by o go-
dzinie 9.30 zasiąść na Sali Kongresowej Akademii Rolniczej i wysłuchać 
wykładu na temat przygotowań do matury 2008. Następnie głos zabrała 
p. Teresa Bulska, główny egzaminator j. polskiego w OKE Kraków, która 
przedstawiła wszystkim zgromadzonym wymagania i oczekiwania komisji 
podczas egzaminu maturalnego z języka polskiego. 

Po uroczystym otwarciu Salonu Maturzystów, każdy z nas mógł sam 
podejść i zapytać przedstawicieli poszczególnych uczelni, jakie przedmioty 
warto zdać na maturze, aby móc się ubiegać o indeks danej uczelni. Niektó-
re uczelnie by zwiększyć zainteresowanie przyszłych studentów i uświetnić 
„Lubelski Salon Maturzystów” prowadziły bardzo ciekawe doświadczenia, 
m.in. z fizyki i z chemii. Można było również skosztować potraw starożyt-
nych Rzymian, które to przygotował Zakład Historii Starożytnej Wydział 
Humanistyczny UMCS.

O godzinie 12.00 nasza grupa ponownie zajęła miejsca na sali wy-
kładowej by tym razem wziąć udział w debacie prowadzonej przez p. Pio-
tra Ludwikowskiego- kierownika pracowni matur OKE w Krakowie, na 
temat „Matematyka nauką humanistyczną”. Tym samym zostaliśmy bar-
dzo szczegółowo zapoznani z wymaganiami i zmianami, jakie pojawią się  
w tym roku na maturze z matematyki. Po skończonym wykładzie z Aka-

Lubelski Salon Maturzystów

Sala Kongresowa Akademii Rolniczej w Lublinie

Niektóre uczelnie zaprezentowały swoje stoiska

Agnieszka Gierlach
Natalia Kwolek

XI Wojewódzki Rajd Szkół Ponadgimnazjalnych
W dniach 27 – 29 września br. odbył się XI Wojewódz-

ki Rajd Szkół Ponadgimnazjalnych. Organizatorem rajdu było 
Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych 
przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie i SK PTSM 
przy Zespole Szkół Budowlanych  
w Brzozowie.

Bazą noclegową podczas rajdu 
było schronisko PTSM  w Wetlinie. 
Trasy przebiegały następująco:   
I dzień – Jaworzec – Krysowa – Prze-
łęcz Orłowicza – Smerek -  Wetlina,
II dzień – Wetlina - Przełęcz Wyżna 
- Chatka  Puchatka - Roh – Przełęcz 
Orłowicza -  Wetlina.

W rajdzie uczestniczył: Ze-
spół Szkół Ekonomicznych  w Brzo-
zowie - 21 uczniów, Zespół Szkół 
Budowlanych  w Brzozowie - 22 
uczniów, Liceum Ogólnokształcą-
ce w Brzozowie - 10 uczniów, Li-

ceum Ogólnokształcące w Jedliczu - 10 uczniów, Liceum 
Ogólnokształcące w Lesku - 17 uczniów, Zespół Szkół Nr 1  
w Sanoku - 10 uczniów, Zespół Szkół Nr 4 w Sanoku - 10 ucz-
niów i Zespół Szkół w Jedliczu - 11 uczniów.

W czasie rajdu prze-
prowadziliśmy 4 konkursy: 
konkurs krajoznawczo – tury-
styczny, konkurs wiedzy eko-
logicznej, konkurs wiedzy  
o PTSM, a także konkurs pio-
senki turystycznej. W wyniku 
eliminacji poszczególne miej-
sca zajęli:
W konkursie krajoznaw-
czym: I miejsce Michał Tys - 
I LO w Brzozowie, II miejsce  
Anna Oryszak - ZSE w Brzo-
zowie, III miejsce Agata Łuka-
szewicz – LO w Lesku.
W konkursie wiedzy o PTSM: Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie
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POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów

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

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy często od-
czuwają dyskomfort spowodowany brakiem potrzebnych 
informacji, napotykają trudności w dotarciu do materiałów, 
książek i poradników, które stanowiłyby dla nich wsparcie  
w procesie poszukiwania zatrudnienia. 

Aktualizowanie i gromadzenie takich materiałów 
jest ważnym elementem w procesie świadczenia pomo-
cy klientom urzędu pracy. W ostatnim czasie zasoby in-
formacyjne Sali Informacji Zawodowej i Poradnictwa 
Grupowego zostały uzupełnione o kilka nowych, inte-
resujących poradników.  

Poniżej prezentujemy opisy najważniejszych 
spośród tych publikacji. 
Rozmowa kwalifikacyjna bez tajemnic.  
Autor: Lynn Williams.

To poradnik dla osób, które przygotowują się do 
spotkania z pracodawcą i zastanawiają się jaki będzie jej 
przebieg. W książce znajdą pytania zadawane kandydatom  
z różnych grup zawodowych. Poznają zasady oceny kan-
dydatów. Po takim przygotowaniu mogą spotkać się twarzą  

w twarz z pracodawcą i kontrolować przebieg rozmowy. Z lekturą 
tej książki nie należy zwlekać do ostatniej chwili. Warto zapewnić 
sobie wystarczająco dużo czasu, by przećwiczyć rolę i przygotować 
odpowiedzi, zanim nastąpi ostateczna konfrontacja. Czytelnik do-
wie się:

1. Jak stworzyć profil idealnego kandydata na podstawie 
oferty pracy;
2. Co naprawdę ma do zaoferowania pracodaw-

cy;
3. Jak poradzić sobie z tremą ;

4. Jak rozmawiać na wcześniejszych a jak na  póź-
niejszych etapach rekrutacji;

5. Jak ubiegać się o różne typy stanowisk pracy.
101 pomysłów na własną firmę. 

Czy myślałeś o otwarciu własnej firmy?  
   A może już prowadzisz działalność? Jeśli tak, to po-

znałeś lub wkrótce poznasz typowe problemy świeżo upieczonych 
przedsiębiorców, takie jak brak środków, trudności z pozyskaniem 
kredytu, niepewność czy firma wyjdzie na plus, zbyt mała wiedza  
o księgowości i podatkach, brak znajomości wśród potencjalnych 

Biblioteczka doradcy  zawodowego

 Danuta Słaba

I miejsce Małgorzata Czuba – ZSE w Brzozowie, II miejsce Pa-
weł Opach – ZS Nr 4 w Sanoku, III miejsce Jan Kaim – ZS Nr 1  
w Sanoku.         
W konkursie wiedzy ekologicznej: I miejsce Małgorzata Jara  
- ZSE w Brzozowie, II miejsce Anna Smela – I LO w Brzozowie, III 
miejsce Angelika Gancarz – ZS Nr 4 w Sanoku.
W konkursie piosenki turystycznej: I miejsce grupa z ZSE  
z Brzozowa, II miejsce grupa z LO z Leska, III miejsce grupa z ZS 
z Jedlicza.

Podczas rajdu młodzież 
czynnie brała udział w akcji 
sprzątania gór. Poszczególne 
grupy rywalizowały ze sobą, kto 
nazbiera więcej śmieci. W tej 
konkurencji przyznano także na-
grody. I miejsce zdobył ZS Nr 4 
z Sanoka, II miejsce  LO z Leska 
i III miejsce  ZS z Jedlicza.

W czasie rajdu dopisywała 
nam piękna pogoda zarówno nie-
ba jak i ducha. Nawiązano nowe 
znajomości i przyjaźnie, wszyscy 
uczestnicy rajdu  przyrzekli sobie 
spotkanie na XII Rajdzie Szkół 
Ponadgimnazjalnych w 2008 r. 
Organizatorzy znaleźli licznych 
sponsorów, dzięki czemu oprócz 
niewątpliwych atrakcji turystycz-
nych były na rajdzie smaczne, 
gorące posiłki oraz cenne nagro-

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU

dy. W imieniu organizatorów i młodzieży biorącej 
udział w rajdzie składamy serdeczne podzięko-
wania sponsorom, bo to dzięki ich wsparciu rajd 
mógł się odbyć.

Sponsorami rajdu byli: Starostwo Powia-
towe w Brzozowie, Dyrektor ZSE w Brzozowie, 
Dyrektor ZSB w Brzozowie, Kuratorium Oświa-
ty w Rzeszowie, Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Piekarnia Pana 
Bąka z Przysietnicy, Hurtownia Drobiu w Bli-
znem, Zakład uboju, skupu i przetwórstwa mięsne-
go – masarnia w Brzozowie, Wyroby Cukiernicze  
w Brzozowie – Wacław Bieńczak.

Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie

Uczestnicy wędrowali i podziwiali piękne widoki
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Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 26. 10. 2007 r.

1. Pracownik do obsługi klienta 
    (stacja paliw)
2. Elektryk
3. Pielęgniarka 
4. Spedytor (j. niem. lub j. ang.)

5. Księgowa
6. Spawacz (uprawnienia)
7. Zaopatrzeniowiec 
    (prawo jazdy kat. B)
8. Masażysta
9. Fizjoterapeuta

10. Rehabilitant
11. Piekarz
12. Operator koparki
13. Lektor j. włoskiego
14. Recepcjonista

dostawców i klientów. Z tej książki dowiesz się, jak pokonać 
takie trudności oraz 
- jak stworzyć rozsądny biznesplan: określenie kosztów począt-

kowych i bieżących; 
- jak zdobywać fundusze na rozwój firmy; 
- jak być w zgodzie z prawem: księgowość, przepisy i ubezpie-

czenie działalności gospodarczej;
- jak tanio i skutecznie prowadzić marketing; 
- jak przyspieszyć rozwój początkującej firmy. 

Każdy biznes wiąże się z ryzykiem, a także wymaga od 
Ciebie wiedzy... i oczywiście pieniędzy. Autorzy tej książki re-
komendują Ci pomysły na biznes i oceniają ich najważniejsze 
aspekty: poziom zagrożenia, wymagane umiejętności przedsię-
biorcy, potrzebne licencje i zezwolenia, możliwość sprzedaży 
przez Internet i telefon oraz szacowane koszty wprowadzenia 
pomysłu w życie.
Pisanie CV w praktyce. Napisz modelowe CV  
i zdobądź wymarzoną pracę. 
Autor: Martin Yate

CV i list motywacyjny stanowią „pierw-
szy kontakt” kandydata z potencjalnym praco-
dawcą. Do firm przeprowadzających rekru-
tację napływają setki takich dokumentów, 
a gdzieś wśród nich również Twoje. Co 
zrobić, aby CV nie zostało odrzucone, 
lecz zainteresowało pracodawcę? Jak 
sformułować list motywacyjny, aby za-
chęcić osobę odpowiedzialną za rekrutację 
do zwrócenia uwagi właśnie na Ciebie? Sposoby 
formułowania życiorysów i listów motywacyjnych zmie-
niły się tak samo, jak zmieniło się oblicze współczesnego świa-
ta, więc korzystanie z poradników pochodzących sprzed kilku 
lat może często przynieść skutek przeciwny do zamierzonego. 
„Pisanie CV w praktyce” to podręcznik mocno osadzony we 
współczesnych realiach, praktyczny i opierający się na rzeczy-
wistych przykładach. Zawiera przykłady CV oraz listów moty-
wacyjnych pisanych przez osoby ubiegające się o różne stano-
wiska w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Przede wszystkim 
pokazuje sposoby konstruowania CV w najprostszy i najbardziej 
efektywny sposób.

Po zapoznaniu się z tą pozycją na pewno napiszesz CV 
doskonałe, ponieważ poznasz: 
1. Cechy idealnego CV i sposoby prezentacji własnej osoby 
2. Podstawowe elementy CV 
3. Informacje, których w CV nie powinno być 
4. Techniki pisania CV 
5. CV w postaci elektronicznej 
6. Pisanie listów motywacyjnych 
7. Przykłady CV i listów motywacyjnych 

Okres próbny. Jak przekonać do siebie pracodaw-
cę.  Autor: Petra Begemann

Z dyplomem w ręku zaczynasz 
szukać pracy. Wreszcie udaje Ci się 
znaleźć coś odpowiedniego - być może 
jest to nawet praca Twoich marzeń. My-
ślisz, że najgorsze już za Tobą. Czy tak 
jest rzeczywiście? Okres próbny to naj-
trudniejszy moment w karierze. Jak się 
zachować? Jak uniknąć wpadek? Jak 
wyrobić sobie dobrą opinię, wzbudzić 
szacunek i przekonać szefa, że zatrudniając Cię, dokonał jedy-
nego słusznego wyboru? Przede wszystkim nie panikuj! Potrze-
bujesz teraz rady, jak osiągnąć sukces. A właściwie - szczegóło-
wych wskazówek, jak nie postępować, by przetrwać, utrzymać 
się na stanowisku i kontynuować oszałamiającą karierę. To właś-
nie oferuje Ci poradnik „Okres próbny. Jak przekonać do siebie 
pracodawcę”. Wiedza i chęć zdobywania nowych doświadczeń 
zapewniają dobry start zawodowy. 

To jednak dopiero początek długiej i wyboistej dro-
gi. To, czy Twoje kompetencje i możliwości zostaną do-

cenione, jest warunkowane przez dziesiątki niezależnych 
czynników. Z istnienia większości z nich nawet nie zdajesz 

sobie sprawy. Ten poradnik pomoże Ci je zidentyfikować. 
Zawiera on również komplet wskazówek, jak radzić sobie  

z nowymi zadaniami i oczekiwaniami.
Jak zostać przedsiębiorcą. Stwórz własny biznes. 
Autor: Bruce Judson

Chcesz mieć własną firmę i ro-
bić to, w czym jesteś najlepszy? Zde-
cydowana większość pracowników nie 
czuje się emocjonalnie zaangażowana  
w pracę. Robią nie to, co chcieliby ro-
bić. Czują, że życie przecieka im mię-
dzy palcami. Połowa z nas marzy o za-
łożeniu własnej firmy. Dlaczego tego nie 
robimy? Ponieważ uważamy, że byłoby 
to przedsięwzięcie trudne, kosztowne 
i ryzykowne. To przekonanie jest błędne. Możesz zacząć bez 
dużego kapitału, bez pracowników, do minimum ogranicza-
jąc ryzyko porażki. Możesz uniknąć typowych błędów popeł-
nianych przez świeżo upieczonych przedsiębiorców. Prze-
czytaj tę książkę i dowiedz się, jak wykonać pierwszy krok...  
a potem kolejne. 

Osoby pragnące wzbogacić swoją wiedzę w zakresie wy-
mienionych powyżej tematów zachęcamy do korzystania z na-
szych  zasobów zgromadzonych w Sali  Informacji  Zawodowej  
i Poradnictwa Grupowego. 

W.W.
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POWIATOWA  STACJA  SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W  BRZOZOWIE

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

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi jest od lat dwudziestych ubiegłego wieku sy-
stematycznie kontrolowana i oceniana pod względem 
sanitarnym przez organy Powiatowej Inspekcji Sani-
tarnej. Zadanie to wykonuje Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w ramach bieżącego nadzoru sa-
nitarnego na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 122, 
poz. 855 z 2006 r. z póź. zm) oraz na podstawie ustawy  
z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123, 
poz. 858 z 2006 r. z póź. zm.) i rozporządzeniu Mini-
stra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako-
ści wody do spożycia przeznaczonej dla ludzi (Dz. U.  
Nr 61, poz. 417). 

 Za jakość wyprodukowanej wody odpowiada 
producent czyli przedsiębiorstwo wodociągowo-kana-
lizacyjne lub podmiot wypełniający taką rolę zgodnie 
z ustawą. 

Organ kontrolny tylko sprawdza ja-
kość wody w celu oceny jej zgodności              
z wymaganiami. Inspekcja Sanitarna nie jest 
odpowiedzialna za jakość wody.

To rolą producenta jest ustalenie 
przyczyny złej jakości wody, względnie jej 
braku, zlecenie specjalistycznym firmom 
opracowania przedsięwzięć naprawczych, 
harmonogramu ich realizacji oraz określenie 
możliwych do uzyskania w okresie przej-
ściowym wartości parametrów, które są nie-
zgodne z wymaganymi.

Rolą właściwego Państwowego In-
spektora Sanitarnego jest przeanalizowanie 
zagrożeń zdrowotnych wynikających z wiel-
kości przekroczeń wartości parametrów niezgodnych 
z wymogami, oceny z punktu widzenia prawidłowości 
proponowanych rozwiązań, oraz bezpieczeństwa zdro-
wotnego ludzi pijących wodę i na podstawie wiedzy 
doświadczenia i praktyki zawodowej zaakceptowanie 
przedstawionych przez przedsiębiorstwo wodociągo-
wo-kanalizacyjne propozycji.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dostarczoną 
mieszkańcom jest zadaniem własnym gminy zgodnie 
z art. 3 ust.1 ustawy.

Pozyskiwanie funduszy na działania naprawcze 
jest rolą gminy. PPIS zgodnie z właściwościami ma 
ocenić jakość wody, poinformować o niej władze gmi-
ny i konsumentów z uwzględnieniem zagrożeń zdro-
wotnych wynikających z występowania zanieczysz-

czeń oraz udzielając porad konsumentom jak 
zminimalizować negatywne skutki złej jako-
ści wody.

Zgodnie z art.12 ust. 4 ustawy o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków badanie wody mogą 
wykonywać laboratoria PIS lub inne o udokumentowanym systemie jako-
ści prowadzonych badań wody, najlepiej posiadające akredytację. 

Zgodnie z art.13 ust. 9 rozporządzenia bardzo szczegółowo określo-
no sposób postępowania podmiotów produkujących wodę przed organami 
PIS w razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stężeń przez pa-
rametry chemiczne o istotnym i bezpośrednim znaczeniu dla bezpieczeń-
stwa wody dla zdrowia konsumentów, czyli w przypadku stwierdzenia  
w badaniach monitorowanych przekroczenia dopuszczalnych wartości 
określonych w zał. 2 do rozporządzenia (takich parametrów jest 26).

Z oczywistych powodów nie obejmuje ona wskaźników mikrobio-
logicznych, w przypadku, których nawet jednorazowe spożycie wody nie 
spełniającej wymagań czyli zawierającej mikroorganizmy chorobotwór-

cze, może prowadzić do zachorowań.
Procedurze udzielania zgody na odstępstwa nie podlega-

ją także parametry, dla których określono stężenia dopuszczal-
ne nie z powodu zagrożenia dla zdrowia w czasie ich przekro-
czeń, lecz z uwagi na możliwy niekorzystny wpływ na barwę, 
zapach lub mętność wody i tym samym ocenę jej jakości przez 
konsumentów. W przypadku przekroczeń parametrów fizyko-
chemicznych innych niż w zał. 2, a określonych w zał. 3 i 4 
rozporządzenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
wydaje decyzję administracyjną z terminem doprowadzenia 
wody do odpowiednich wartości.

W przypadku braku poprawy jakości wody, jak i uzyska-
nia zgody na odstępstwo będą wyciągane konsekwencje:
- kary dla Polski za dostarczanie konsumentom wody niezgod-
nej z wymogami UE,
- zamknięcie wodociągu przez organy PIS,

- konieczność zapewnienia przez gminy zaopatrzenia ludności w wodę 
pochodzącą z innych ujęć.

W ciągu roku wszystkie przedsiębiorstwa, których woda nie speł-
nia wymagań jakościowych muszą uzyskać odstępstwo od wymagań, na 
podstawie odpowiednio przygotowanej dokumentacji. Jest to już ostatni 
dzwonek aby podjąć decyzję nad restrukturyzacją wodociągów przez po-
szczególne gminy naszego powiatu i być może pozyskać na nią unijne 
środki. W powiecie brzozowskim nie ma gminy, w której w większym lub 
mniejszym stopniu problemy związane z jakością wody by nie występo-
wały. W ostatnim okresie w Brzozowie występowały również stosunkowo 
duże braki wody.

W pierwszej kolejności wynikały one z braku opadów, a tym sa-
mym przekazywaniu na sieć wodociągową wody wyłącznie ze studni 
głębinowych. Stan wody powierzchniowej był tak niski, że nie można 
było jej przekazać dalej do sieci wodociągowej. Sytuacja wcale nie ule-

Jakość wody – wymagania, 
przepisy, odpowiedzialność
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Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Brzozowie

gła poprawie gdy te opady się pojawiły. Mętność wody była tak duża, że nie 
można  jej było przekazać bezpośrednio do użytkowników. Stacja uzdatniania 
nie posiada odpowiednich zbiorników, w których można zmagazynować od-
powiednią ilość wody, następnie poddać procesowi czyszczenia i mieszając  
z wodą ze studni głębinowych przekazać ją mieszkańcom.

Problem ten pojawił się również w ubiegłym roku i może pojawić się 
już nawet w okresie zimowym przy niskim stanie wód powierzchniowych. 
Wyłączanie ujęcia na okres nocny nie jest chyba dobrym rozwiązaniem, gdyż 
ludzie wiedząc o powyższym magazynują ją u siebie, a po uruchomieniu uję-
cia jest ona o barwie wymagającej długiego spuszczania z sieci do momentu 
uzyskania odpowiedniej czystości.  

Planowane rozwiązanie problemu wody w Brzozowie poprzez przyłą-
czenie do ujęcia w Trepczy k. Sanoka i w ten sposób zabezpieczenie w wodę 
mieszkańców Grabownicy, Humnisk i Brzozowa jest rozwiązaniem dobrym, 
ale długofalowym i na pewno nie nastąpi szybko. 

A co do tego czasu? Władze samorządowe Gminy Brzozów i Zarząd 
Brzozowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej muszą zmierzyć 
się z tym problemem. Rozwiązań jest na pewno kilka i takie działania muszą 
być podjęte, aby sytuacje się nie powtarzały. Jestem pewien, że osoby odpo-

wiedzialne za pozyskiwanie wody wiedzą również, 
że pojawienie się w wodzie przekazywanej lud-
ności nawet niewielkiej ilości bakterii może być 
przyczyną dużych wodnych epidemii, a ze strony 
Inspekcji Sanitarnej będzie skutkowało wstrzyma-
niem dostaw wody z ujęcia i koniecznością zapew-
nienia przez Gminę zaopatrzenia ludności w wodę 
pochodzącą z innych ujęć. Zawsze i wszędzie syg-
nalizowałem, że największym problemem wszyst-
kich gmin powiatu brzozowskiego jest problem 
wody – jej jakości i ilości, a na drugim miejscu 
problem takiego odprowadzania ścieków, aby nie 
zagrażać środowisku naturalnemu.

 Wierzę, że wszyscy którzy za te obszary od-
powiadają mają świadomość, że w przypadku nie-
prawidłowości ich niekorzystny wpływ na zdrowie 
ludzi jest duży.

W okresie września br. odnotowano kolejne dwa 
wypadki z udziałem ciągników rolniczych. 24 września br.  
w Jabłonicy Polskiej 14-letni mieszkaniec tej miejscowości  
kierując ciągnikiem typu „SAM” przewoził swojego  kolegę, 
który stał na stopniu ciągnika. W czasie jazdy 12-letni chło-
piec spadł na drogę. W wyniku upadku doznał obrażeń ciała 
i zmarł na miejscu zdarzenia.

Zaledwie trzy dni później (27 września 2007 r.) licz-
nych obrażeń ciała w tym złamania kości miednicy doznał 
17-letni mieszkaniec Przysietnicy. Młody mężczyzna prowa-
dził prace przy wycince drzew. Podczas wyciągania drewna  
doprowadził do przewrócenia się ciągnika. 

W związku ze zbliżającym się Świę-
tem Zmarłych w dniach od 31 października 
do  4 listopada 2007 r. nastąpi wzmożony 
ruch na naszych drogach.  

Mając na uwadze zapewnienie płyn-
ności i bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
w tych dniach na terenie powiatu brzozowskiego prowadzone będą 
intensywne działania Policji pod kryptonimem „Znicz”. Podstawo-
wym zadaniem policjantów będzie dbanie o to, aby uczestnicy ru-
chu drogowego bezpiecznie dotarli w rejony cmentarzy, a następnie 
powrócili z nich do swoich domów. Ponadto policjanci będą czuwać 
nad zapewnieniem porządku w obrębie cmentarzy. Celem prowa-
dzonych działań będzie także eliminowanie z ruchu nietrzeźwych  
uczestników oraz udzielanie informacji o organizacji ruchu i miej-
scach parkingowych. 

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego  
o zachowanie rozwagi i szczególnej ostrożności na drogach. Kie-
rowcy miejcie na uwadze także okres jesienny i często zmieniające 
się warunki pogodowe, które istotnie wpływają na samopoczucie 
i obniżenie reakcji na bodźce zewnętrze.

Tragiczne wypadki z udziałem ciągników

AKCJA „ZNICZ”

Przypominamy również zdarzenie z kwietnia br. kiedy to 
właściciel ciągnika rolniczego marki Zetor zamieszkały w Górkach, 
na własnej posesji został potrącony, a następnie przejechany przez 
pojazd. Z licznymi złamaniami i obrażeniami ciała został przewie-
ziony do Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie. 

 Należy podkreślić, że na terenie powiatu brzozowskiego 
corocznie dochodzi do kilku wydarzeń z udziałem ciągników rol-
niczych. Niestety część z nich kończy się tragedią - śmiercią kie-
rującego wykonującego prace rolnicze lub związane z wywózką 
drewna. Przyczyn należy upatrywać po stronie osób korzystających 
z maszyn rolniczych. Ponadto do tego typu zdarzeń przyczynia się 
również trudny pagórkowaty teren, po którym poruszają się ciągniki. 
Wymaga to wzmożonej ostrożności oraz uwzględniania warunków 
atmosferycznych. Bywa tak, że nieutwardzone drogi po obfitych 
opadach deszczu zamieniają się w cieki wodne, a wówczas łatwo 
doprowadzić do przewrócenia ciągnika lub innej maszyny.

W związku z powyższym apelujemy o uważne sprawdzanie 
stanu technicznego ciągników przed wyjazdem do prac polowych 
oraz o ostrożne korzystanie z dróg dojazdowych do pól. 

Przewrócony ciągnik w wypadku w Przysietnicy
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SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

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  09. 10. 2007 r.

Informacje zebrał i opracował: 
    mł.kpt. Tomasz Mielcarek   

W okresie od 01. 01. do 09. 10. 2007 r. odnotowano 528 
zdarzeń, w tym: 109 pożarów. W działaniach związanych z ga-
szeniem pożarów brało udział 247 zastępów straży pożarnej  
w składzie 1119  ratowników PSP i OSP. W opisywanym okresie 
miały miejsce 402 miejscowe zagrożenia, w których brało udział 
469 zastępów w składzie 1348 ratowników. Odnotowano 17 fał-
szywych alarmów.

Charakterystyczne zdarzenia z ostatniego okresu:

14. 09. 2007 r. miał miejsce wypadek w Hum-
niskach (gmina Brzozów). Po otrzymaniu infor-
macji dyżurny w Centrum Powiadamiania Ra-

tunkowego w Brzozowie na miejsce zdarzenia zadysponował  
2 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiato-
wej PSP w Brzozowie. 

W chwili przybycia na miejsce zdarzenia straż pożarna za-
stała samochód osobowy marki Fiat 126p po zderzeniu z Fiatem 
Uno. Fiat 126p znajdował się na środku drogi, natomiast Uno 
częściowo w przydrożnym rowie. Dwie osoby poszkodowane 
opatrywane były w karetce pogotowia. Przybyłe zastępy za-
bezpieczyły miejsce zdarzenia, zaś ratownicy odłączyli dopływ 
prądu w uszkodzonych pojazdach. Jedna osoba poszkodowana 
zabrana została do szpitala. 

Następnie uszkodzone samochody przemieszczone zo-
stały w bezpieczne miejsce i uprzątnięto drogę z pozostałości 
powypadkowych. 

03. 10. 2007 r. miał miejsce wypadek drogowy  
w Jasienicy Rosielnej. O godz. 12.18 Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego w Brzozowie otrzy-

mało informację o kolizji samochodu ciężarowego z osobowym. 
Dyżurny na miejsce zdarzenia zadysponował 3 zastępy z JRG 
Brzozów oraz 2 z OSP Blizne i OSP Jasienica Rosielna. 

Na miejscu zdarzenia samochód ciężarowy stał na pra-

wym poboczu jezdni (z widocznym wyciekiem paliwa z lewego 
zbiornika), zaś samochód osobowy znajdował się na lewym po-
boczu jezdni. Zespół karetki pogotowia udzielał pomocy osobie 
kierującej. 

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone, ratownicy odłą-
czyli akumulator w pojeździe osobowym, a następnie przystąpi-
li do ograniczenia wycieku paliwa ze zbiornika samochodu cię-
żarowego i usunięcia pozostałości powypadkowych. Na miejsce 
akcji zadysponowano samochód służby drogowej z piaskiem, 
aby posypać jezdnię w miejscu rozlanego paliwa. Uszkodzony 
samochód osobowy został zabrany przez pomoc drogową.

09. 10. 2007 r. miał miejsce pożar budynku mieszkal-
nego w miejscowości Grabownica (gmina Brzozów). 
Na miejsce zdarzenia dyżurny Centrum Powiadamia-
nia Ratunkowego w Brzozowie zadysponował 1 za-

stęp z JRG Brzozów, 2 z OSP Grabownica i 3 z OSP Humniska. 
Po dotarciu na miejsce straży pożarnej paliła się część remonto-
wanego wnętrza budynku mieszkalnego. 

Zastęp z JRG Brzozów przystąpił do jej gaszenia za po-
mocą gaśnicy śniegowej. Po wyłączeniu prądu oraz zamknięciu 
zaworu gazowego podano też jeden prąd wody z szybkiego na-
tarcia na palącą się ścianę oraz sufit. Przybyła na miejsce OSP 
Humniska włączyła się do działań podając prąd wody w natar-
ciu, a ratownicy z JRG udali się na strych budynku z jednym 
prądem wody oraz ze sprzętem burzącym, w celu zabezpiecze-
nia przed dalszym rozprzestrzenieniem się płomieni. Jednostka 
OSP Grabownica zbudowała linię zasilającą samochód z JRG 
Brzozów. 

Na miejsce zadysponowano też karetkę Pogotowia Ra-
tunkowego oraz Policję i Pogotowie Energetyczne. Po ugasze-
niu płomieni przystąpiono do częściowej rozbiórki ściany oraz 
sufitu. 

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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Środowiskowy Dom Samopomocy im. Anny w Izdeb-
kach obchodził 4 października br. Jubileusz 5-lecia istnienia. 
Uroczystość odbyła się w zabytkowym Dworze Potockich  
z II połowy XIX w., który jest miejscem siedziby ŚDS. Jest on 
jednym z najcenniejszych zabytków architektury rezydencjal-
nej na obszarze powiatu brzozowskiego. 

Obchody rozpoczęły się wystąpieniem Kierownik 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach Beaty 
Jastrzębskiej, która powitała wszystkich gości oraz przed-
stawiła historię i działalność Domu. Kierownik serdecznie 
podziękowała tym wszystkim, którzy przyczynili się do po-
wstania placówki, a także tym którzy przez minione pięc lat 
cały czas pomagają jej w codziennej pracy. Szczególne sło-
wa wdzięczności skierowała do Dyrektora Wydziału Polityki 

Społecznej w Rzeszowie Mirosława Przewoźnika i do Wójta 
Gminy Nozdrzec Antoniego Gromali za przychylność w fi-
nansowaniu ŚDS. 

W dalszej kolejności głos zabrali: Wójt Gminy Nozdrzec, 
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzę-
du Wojewódzkiego w Rzeszowie, Starosta Brzozowski oraz 
Proboszcz Parafii w Izdebkach. Starosta Z. Błaż złożył na ręce 
Wójta i Kierownik ŚDS – a za ich pośrednictwem – wszyst-
kim pracownikom i podopiecznym Domu serdeczne życzenia 
i gratulacje, powiedział m.in.: To również odpowiedni moment 

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Anny w Izdeb-
kach rozpoczął swoją działalność 1 października 2002 roku. Już 
od 1997 roku trwały generalne remonty budynku, polegające na 
przystosowaniu go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Klucze 
do budynku zostały przekazane w czasie odbioru technicznego  
w dniu 23 grudnia 2002 roku, po zakończeniu prac remonto-
wych. Oprócz zakończenia remontów, do końca 2002 r. udało się 
wyposażyć wszystkie pracownie Domu.

Oficjalne otwarcie i poświęcenie Domu odbyło się 2 maja 
2004 r., wtedy to również nadano mu „imię Anny”. Obecnie  
w zajęciach uczestniczą 23 osoby przewlekle psychicznie chore 
lub niepełnosprawne intelektualnie. Dom ma charakter lokalny, 
obejmujący swymi świadczeniami mieszkańców Gminy Noz-
drzec. Zapewnia wszechstronne wsparcie, rehabilitację, opiekę 
pielęgniarską, możliwość rozwijania indywidualnych zaintereso-
wań poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć terapeutycznych, 
rekreacyjnych, edukacyjnych i kulturalno-oświatowych. 

Opracowując program rehabilitacji stworzono koncepcję 
Domu jako miejsca przyjaznego i bezpiecznego, w którym oso-
by dotknięte chorobą odzyskują zdolność samodzielnego funk-
cjonowania w otoczeniu. Zadaniem Domu jest udzielanie wspar-
cia społecznego osobom, które mają poważne trudności w życiu 
codziennym, a zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków  
z otoczeniem. Cele i zadania Domu są realizowane poprzez 
różnego rodzaju formy terapii i rehabilitację uczestników.  
Prowadzone są zajęcia w 4 pracowniach: krawieckiej, plastycz-
nej, kulinarnej, rękodzielniczej i stolarskiej. Na sali rehabilita-
cyjnej prowadzona jest gimnastyka usprawniająca, zabawy i gry 
ruchowe. 

W okresie pięcioletniej działalności Dom może pochwa-
lić się wieloma osiągnięciami. Najistotniejszym jest fakt syste-
matycznego uczęszczania uczestników na zajęcia, co świadczy 
o celowości utworzenia tej placówki. Uczestnicy Domu mając 
możliwość rozwoju własnych zainteresowań plastycznych, 
hafciarskich, sportowych, osiągają wiele sukcesów podczas 
organizowanych zawodów w danej dziedzinie. Mają również 
możliwość pełnienia społecznie aktywnej roli, integracji ze śro-
dowiskiem oraz maksymalnego rozwoju umiejętności, uzdol-
nień i potencjalnych możliwości czy zaspokajanie niezbędnych 
potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i religijnych.

Świętowali 5-lecie istnienia

Wystąpienie Kierownik ŚDS Beaty Jastrzębskiej

Życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu złożył  
Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż

Siedziba ŚDS w Izdebkach



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

do chwili refleksji. Jan Paweł II określając wielkość człowie-
ka i jego czynów powiedział „Człowiek jest wielki nie przez 
to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz 
przez to, czym dzieli się z innymi”. To przepełnione mądrością 
życiową zdanie nigdy nie straciło na aktualności. Bez względu 
na czas i okoliczności, sytuacje i zdarzenia życia codziennego 
zmuszają nas do działań, do dokonywania wyborów, podej-

mowania decyzji, często do pomocy drugiemu człowiekowi. 
Konsekwencje tych poczynań kształtują nasz obraz w oczach 
innych, bo tak naprawdę my – to nasze czyny.  Dlatego też  
z wielką radością świętujemy jubileusz Domu, który dla miesz-
kańców Izdebek i całej gminy Nozdrzec spełnia bardzo ważną 
rolę. I nie mamy tu na myśli tylko wymiernych korzyści, ale 

przede wszystkim chcemy podkreślić te aspekty Waszej pracy, któ-
rych nie da się zmierzyć, a ich pozytywne efekty są nieocenione. 

5-lecie było okazją nie tylko do złożenia życzeń, ale rów-
nież do wręczenia listów gratulacyjnych, kwiatów i prezentów. Ko-
lejnym punktem obchodów była część artystyczna przygotowana 
przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdeb-
kach z pomocą swoich terapeutów. Zabawna inscenizacja wprowa-
dziła wszystkich zebranych w miły nastrój. Aktorzy nagrodzeni zo-
stali gromkimi brawami. Na zakończenie wszyscy goście otrzymali 
piękne upominki wykonane własnoręcznie przez podopiecznych.  

Jubileusz swą obecnością zaszczycili Wicewojewoda Pod-
karpacki Dariusz Iwaneczko, Dyrektor Wydziału Polityki Spo-
łecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 
Mirosław Przewoźnik, Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, Wice-
starosta Brzozowski Janusz Draguła, Wójt Gminy Nozdrzec An-
toni Gromala, Przewodniczący Rady Gminy Roman Wojtarowicz, 
Sekretarz Gminy Maria Potoczna, Proboszcz Parafii w Izdebkach 
ks. Józef Kasperkiewicz, Kierownik Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie Zofia Foryś, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w 
Brzozowie Edward Mroziak, Kierownik GOPS w Nozdrzcu Dorota 
Pomykała wraz z pracownikami socjalnymi i księgową.

W uroczystości wzięli udział: dyrektorzy i kierownicy za-
przyjaźnionych placówek pomocy społecznej w: Starej Wsi, Brzo-
zowie, Dynowie, Bliznem, Potoku, Lesku, Ustrzykach Dolnych, 
Kąkolówce i Kolbuszowej. Na spotkanie przybyli również dyrek-
torzy miejscowych szkół i gimazjum: Grażyna Gładysz, Stanisław 
Żelaznowski i Artur Greczner oraz Przewodniczące KGW w Iz-
debkach i Rudawcu Mieczysława Wojdanowska i Danuta Czaja,  
a także sołtysi tych miejscowości Mieczysław Wojdanowski i Józef 
Czaja.

INFORMACJE  Z  POWIATU

Część artystyczna

Anna Kałamucka

30 września br. w „Zajeździe Nad Sanem” w Nozdrzcu miało miejsce 
podsumowanie warsztatów „Spotkania z folklorem”. Skierowane one były do 
młodych mieszkańców Ziemi Brzo-
zowskiej. Zajęcia, w których wzięło 
udział  ok. 50 osób, odbywały się 
w Bibliotece Publicznej w Baryczy 
oraz w Zespole Szkół w Nozdrzcu. 
Prowadził je Marian Kula - instruk-
tor tańca oraz członkowie Kapeli Lu-
dowej „Warzanie”. Organizatorami 
podsumowania była Lokalna Grupa 
Działania „Ziemia Brzozowska”, 
Gminny Ośrodek Kultury w Doma-
radzu i Gminny Ośrodek Kultury  
w Nozdrzcu.

Warsztaty swoim zakresem 
obejmowały naukę gry na instru-
mentach ludowych, poznanie pieś-
ni, tańców lokalnych i regionalnych 
oraz opracowanie zbiorku przyśpiewek ludowych. Ich głównym celem było 
pogłębianie poczucia odpowiedzialności za własne działania w środowisku lo-
kalnym i jego świadome promowanie oraz zachęcanie do poszerzenia wiedzy 
o swoim regionie. Organizatorzy warsztatów dążyli również do ratowania od 
zapomnienia folkloru lokalnego i regionalnego, a także do zainteresowania mło-
dych mieszkańców grą na instrumentach ludowych, pieśniami i tańcem regio-
nalnym.     

Na podsumowanie imprezy przybyli 
członkowie Zarządu LGD „Ziemia Brzozow-
ska” z Prezesem Aliną Maślak, Wójt Gminy 
Domaradz Jan Pilch, Wójt Gminy Nozdrzec An-
toni Gromala, Sekretarze Gmin Nozdrzec i Do-
maradz Maria Potoczna oraz Stanisław Gierula, 

a także Dyrektor Zespołu Szkół  
w Nozdrzcu Teresa Toczek.

Uczestnicy warsztatów 
otrzymali certyfikaty i dyplo-
my, które wręczali: grupie 
tanecznej St. Gierula  oraz 
M. Kula, natomiast grupie in-
strumentalistów M. Potoczna 
i J. Duda - Kierownik Kapeli 
Ludowej „Warzanie”. Okolicz-
nościowe podziękowania dla 
organizatorów wręczyli: Alina 
Maślak - Prezes Zarządu LGD, 
Grażyna Gładysz Skarbnik 
oraz Marek Owsiany - członek 
Rady LGD „Ziemia Brzozow-
ska”. 

Końcowym efektem 
warsztatów było utworzenie młodzieżowego ze-
społu ludowego. Impreza została zorganizowana  
w ramach „Pilotażowego programu LEADER + 
Schemat II z publicznych środków krajowych  
i wspólnotowych”.

„Spotkania z folklorem”

Grupa instrumentalistów

(red)
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Sztuka odgrywa istotną rolę w wychowaniu młodego człowie-
ka. Wyzwala go od uległości wobec otaczającej rzeczywistości, dzię-
ki czemu pozwala mu stwarzać lepszy i ciekawszy świat. Wyprawa  
w świat sztuki jest dla człowieka estetycznym przeżyciem i ucieczką od 
codzienności. Uczy go widzieć świat innymi oczyma. 

Możliwość codziennego obcowania ze sztuką mieli w dniach 
17-29 września 2007 r. uczestnicy 50-godzinnych warsztatów rzeźbiar-
skich „Dłutem odkrywamy piękno”, zorganizowanych w ramach pro-
jektu „Ta Brzozowska Ziemia – drugiej takiej nie masz” dla grupy dzie-
ci i młodzieży – uczniów naszej gminy przez Lokalną Grupę Działania 
„Ziemia Brzozowska” i Gimnazjum w Dydni (Projekt dofinansowany  
w ramach „Pilotażowego Programu Leader+” – Schemat II z publicz-
nych środków krajowych i wspólnotowych). 

Zgodnie z założeniami programu warsztatów uczestnicy pozna-
wali rzeźbę jako dziedzinę sztuk plastycznych, uczyli się rozróżniać 
materiały i narzędzia charakterystyczne dla różnych form rzeźbiar-
skich, kształcili umiejętność praktycznego wykorzystania ich do reali-
zacji własnej wizji artystycznej – doświadczali etapów tworzenia tech-
nicznej strony konstrukcji rzeźbiarskiej, doboru odpowiednich narzędzi 
do pracy w drewnie i glinie. 

Tajniki sztuki rzeźbiarskiej odkrywali przed nimi wielcy artyści 
Podkarpacia: Dorota Wasylewicz-Krynicka, Małgorzata Lenarczyk, 
Henryk Cipora, Andrzej Kijowski. Wielu z nich w sposób szczególny 
związanych jest z Ziemią Brzozowską.

Młodymi artystami w czasie 
zajęć w Dydni, Krzywem, Końskiem, 
Obarzymie i Jabłonce, prowadzonych 
w salach szkolnych, pracowniach ar-
tystów bądź w plenerze i połączonych 
ze zwiedzaniem pięknych zakątków 
każdej z miejscowości opiekowali się: 
Piotr Szul – koordynator projektu, 
Matylda Myćka, Halina Żak-Ruszel, 
Tomasz Kułak, Bogdan Miś, Adam 
Bieleń – nauczyciele, którym rzeźba  
i rzeźbiarstwo są wyjątkowo bliskie.

Zgodnie z  programem warszta-
tów uczestnicy odbyli wycieczkę do 
Zagórza, Hoczwi i Komańczy, w czasie 
której gościli w pracowniach i gale-
riach malarzy i rzeźbiarzy: Jana Ligaja, 
Zdzisława Pękalskiego i Andrzeja Ki-
jowskiego. Wycieczka ta była swoistą 
lekcją w terenie, dającą uczniom spo-
sobność bliższego poznania twórczości Artystów naszego regionu.

Trwająca 2 tygodnie przygoda z dłutem zaowocowała piękny-
mi rzeźbami wykonanymi przez dzieci i młodzież. Prace te można 
było  podziwiać 29 września 2007 r. w świetlicy Gimnazjum w Dydni 

podczas podsumowania warsztatów. Wśród 
zaproszonych gości byli przedstawiciele 
lokalnych władz, Członkowie Zarządu Sto-
warzyszenia LGD „Ziemia Brzozowska”, 
artyści, dyrektorzy szkół, przyjaciele gim-
nazjum, rodzice uczniów, nauczyciele oraz 
młodzi rzeźbiarze, którzy otrzymali certyfi-
katy ukończenia warsztatów.

Udział w projekcie – wyprawa  
w świat sztuki – był „estetycznym przeży-
ciem i ucieczką od codzienności”. Pozostały 
rzeźby, zdjęcia, niezapomniane przeżycia 
i… pasja rzeźbiarska, którą pragniemy roz-
wijać. Za celowością podejmowanych dzia-
łań kulturotwórczych przemawia bowiem 
liczba osób zainteresowanych projektem  

i zaangażowanych w jego realizację oraz wysoki poziom 
artystyczny powstałych prac. 

„Dłutem odkrywamy piękno”

Wystawa prac

Iwona Pocałuń

Uczestnicy warsztatów

UWAGA !!!

Zagubiono legitymacje szkolne na nazwiska: 
Fejkiel Jadwiga - kl. III a ZSB, Pawełek Łukasz - kl. II d ZSB, Gołda Marcin - kl. II a ZSB

oraz legitymację osoby niepełnosprawnej Brajewski Jakub 

Uczciwego znalazcę prosimy o kontakt pod adresem:
Redakcja „Brzozowskiej Gazety Powiatowej”, ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel./fax (0-13) 43-431-65

Plener rzeźbiarski w Jabłonce
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W tym roku z zaproszenia WTZ w Starej Wsi sko-
rzystało osiem ośrodków: Warsztaty Terapii Zaję-

ciowej z Haczowa, Krosna, Huzel, WTZ oraz Środowi-
skowy Dom Samopomocy z Rymanowa, Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Izdebkach, DPS dla dzieci w Starej 
Wsi przy Siostrach Służebniczkach, DPS w Brzozowie  
i Orzechówce, SOSW w Brzozowie. 

Wszystkie ośrodki mają jedną wspólną ideę: 
wspomaganie osób niepełnosprawnych w możliwie jak 
największym stopniu, poprzez terapię społeczną, zawo-
dową, szeroko pojętą rehabilitację. Dzień otwarty był 

okazją do przyjrzenia się szerokiej ofercie zajęć realizowanych pod 
kierunkiem doświadczonej kadry instruktorkiej. - Jesteśmy tu po to, by 
pokazać, że osoby niepełnosprawne są godne normalnego traktowania, 
stanowią znaczną część społeczeństwa i nie wolno ich pomijać w żadnej 
dziedzinie życia. Mają prawo do pracy, tworzenia, realizowania swoich 
marzeń i celów, mają prawo do normalnego życia i normalnego trak-
towania przez innych – powiedziała Alicja Tomoń, kierownik WTZ w 
Starej Wsi. 

Osoby niepełnosprawne stanowią około 10 procent społeczeń-
stwa Unii Europejskiej, w Polsce to prawie co siódma osoba. Żyją 
wśród nas, ale jakże często obok nas – Staramy się przełamywać nie 
tylko bariery architektoniczne, ale także, poprzez działalność takich 
placówek jak warsztaty terapii zajęciowej czy środowiskowe domy sa-
mopomocy likwidować bariery w mentalności społeczeństwa. Dni ot-
warte są potrzebne nie tylko samej prezentacji form działalności WTZ, 
ale przyczyniają się do tego, abyśmy mogli zrozumieć świat osób nie-
pełnosprawnych – podkreślił Józef Rzepka, Burmistrz Brzozwa.

Dla uczestników spotkania przygotowano konkursy plastyczny  
i ceramiczny. Na scenie wystąpiła gościnnie Estrada Dziecięca z Brzo-
zowskiego Domu Kultury, trio wokalne z I LO w Brzozowie, uczestni-
cy WTZ. Swoje umiejętności zaprezentowali członkowie Brzozowskie-
go Klubu Ju – Jitsu. Imprezie towarzyszyła loteria fantowa, degustacja 
swojskiego jadła przygotowanego przez KGW z Przysietnicy, a także 
degustacja bigosu. Dni otwarte zakończyła zabawa ogrodowa. 

Czują się potrzebni

Konkurs plastyczny

(aj)

18 października był dniem szczególnym dla spo-
łeczności szkolnej i mieszkańców Wary. Tego dnia na-
stąpiło uroczyste poświęcenie pomnika patrona szkoły: 
Papieża Słowianina - Jana Pawła II oraz otwarcie nowo 
wybudowanej sali gimnastycznej. 

W tym radosnym i wzruszającym święcie uczestni-
czyło wielu znamienitych gości – przedstawicieli ducho-
wieństwa, władz samorządowych oraz delegacji z in-
nych szkół w gminie. O randze wydarzenia świadczy 
obecność księdza Arcybiskupa Metropolity Przemy-
skiego – Józefa Michalika. Na uroczystość przybyli 

również: ksiądz Infułat Julian Pudło, Dziekan Dekanatu Dynowskiego ksiądz 
Stanisław Janusz, kapłani z sąsiednich miejscowości, księża, związani z Warą 
oraz siostry zakonne. Władze wojewódzkie reprezentował Wicewojewoda 
Podkarpacki - Dariusz Iwaneczko. Wśród gości byli także: Starosta Brzozow-
ski – Zygmunt Błaż, Wicestarosta Brzozowski – Janusz Draguła, Komendant 
Powiatowy Policji w Brzozowie - Edward Ząbek, Zastępca Komendanta Po-
wiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie - Marek Ziobro oraz 
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Brzozowie – 
Tadeusz Pióro. Z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przybył Starszy Wizyta-
tor – Tomasz Żak. W tym dniu nie mogło zabraknąć władz gminnych na czele  
z Wójtem Gminy Nozdrzec Antonim Gromalą, Sekretarzem Gminy Marią 
Potoczną oraz Przewodniczącym Rady Gminy Romanem Wojtarowiczem. Za-
proszenie na uroczystość przyjęli goście z Uniwersytetu Rzeszowskiego: Prodzie-
kan Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego Ryszard Pęczkowski oraz adiunkt 
w Zakładzie Edukacji Medialnej i Technologii Informacyjnych  Marta Wroń-
ska. Obecni byli również wójtowie gmin: Dydnia i Domaradz, dyrektorzy szkół  
w gminie Nozdrzec oraz reprezentacje pocztów sztandarowych ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Izdebkach i Szkoły Podstawowej w Nozdrzcu.       

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, której przewodniczył Arcybiskup 

Metropolita Przemyski Józef Michalik. Posługę 
przy ołtarzu sprawowali także licznie zgroma-
dzeni kapłani oraz Proboszcz Parafii w Warze 
– ks. Eugeniusz Szpila. Eucharystia  była szcze-
gólnie ważna dla uczniów klasy III Gimnazjum 
w Warze, którym Arcybiskup Józef Michalik 
udzielił sakramentu dojrzałości chrześcijań-
skiej – bierzmowania. Mszę Świętą uświetniał 
swym śpiewem Chór Kameralny Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, kierowany przez Bożenę Sta-
siowską – Chrobak.    

Po nabożeństwie zaproszeni goście, 
mieszkańcy wsi, poczty sztandarowe szkół  
i OSP w Warze oraz uczniowie Zespołu 
Szkół  zgromadzili się na dziedzińcu szkoły, 
by  uczestniczyć w odsłonięciu i poświece-
niu pomnika Ojca Świętego, Jana Pawła II. 

„Oby sport promował radość życia”
Poświęcenie Pomnika Jana Pawła II i otwarcie sali gimnastycznej

Poświęcenie pomnika przez Abp Przemyskiego Józefa Michalika

fot. Karol Pilch
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Autorem projektu był artysta rzeźbiarz  
z Przemyśla Marian Szajda, a figurę 
Papieża wykonał  profesor z Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie Karol Ba-
dyna. Posąg Jana Pawła II  poświęcony  
został przez Abp Józefa Michalika. Pod-
kreślał On, że Ojciec Święty jest dla mło-
dzieży wzorcem do naśladowania, rozwi-
jania własnych talentów i doskonalenia 
wewnętrznego. Niezwykle wzruszająco 
brzmiały słowa „ Barki”, zaśpiewanej 
przez Chór Uniwersytetu Rzeszowskie-
go. Następnie Wicewojewoda Podkarpa-
cki, Starosta Brzozowski, Wójt Gminy 
Nozdrzec, Przewodniczący Rady Gmi-
ny oraz reprezentanci młodzieży złożyli 
wiązanki kwiatów przed pomnikiem Pa-
trona Szkoły.                

Kolejny punkt uroczystości sta-
nowiło poświęcenie i uroczyste otwar-
cie nowej sali gimnastycznej. Po 
symbolicznym przecięciu wstęgi 
poświęcenia sali dokonał Arcybi-
skup Józef Michalik, po czym głos 
zabrał Wójt Gminy Nozdrzec Anto-
ni Gromala. Powitał on przybyłych 
gości oraz podziękował tym, którzy 
swoją ofiarnością przyczynili się do 
wybudowania tego pięknego i no-
woczesnego obiektu. Podkreślone 
zostało zaangażowanie rodziców, 
strażaków i lokalnej społeczno-
ści, bo to dzięki ich datkom mógł 
powstać pomnik – symbol, Gmin-
ne Centrum Czci Jana Pawła II. 
Szczególne podziękowania zostały 
skierowane do sponsorów, którzy są 
przyjaciółmi szkoły i wielokrotnie okaza-
li swoje dobre serce, wspierając najważ-
niejsze inicjatywy. Słowa wdzięczności 
należą się również wykonawcy – firmie 

„ Elektrobud” z Golcowej, która wybu-
dowała salę gimnastyczną. Wójt Gminy 
Nozdrzec wręczył Arcybiskupowi Józefo-
wi Michalikowi prezent – obraz Świętego Monika Jedynak

fot. Karol Pilch

Przecięcie wstęgi przez Dyrektora  
ZS w Warze Aleksandra Fila

fot. Karol Pilch

Program artystyczny w wykonaniu gimnazjalistów 

Józefa, namalowany przez malarkę z Iz-
debek Zofię Potoczną. 

Przemówienia gości wypełniały 
słowa o znaczeniu sportu w wychowaniu 
dzieci i młodzieży. Słyszeliśmy m.in., że 
sport daje możliwość rozwijania umiejęt-
ności, kształtowania tężyzny fizycznej, 
uczy pokonywania własnych słabości 
oraz współzawodnictwa w duchu zdrowej 
rywalizacji. Goście podkreślali również 
jak ważne miejsce zajmował sport w ży-
ciu Jana Pawła II i wymieniali dyscypliny 
sportu, które uprawiał. Gratulowali dyrek-
cji szkoły i mieszkańcom Wary pięknego 
obiektu, w którym uczniowie będą mogli 
realizować swoje pasje oraz cieszyć się  
z sukcesów sportowych. Starosta Brzo-
zowski Zygmunt Błaż odczytał list gra-
tulacyjny i przekazał prezent w postaci 
piłek sportowych. 

Uroczystość oddania do 
użytku sali  gimnastycznej stała się 
doskonałą okazją do uhonorowania 
Przewodniczącej Rady Rodziców. 
Za sumienną pracę na rzecz szkoły 
Elżbieta Łuc otrzymała z rąk Wice-
wojewody Podkarpackiego Medal 
Komisji Edukacji Narodowej.

Ostatnie słowo należało jed-
nak do tych, którzy najwięcej będą 
korzystać z sali gimnastycznej, do 
uczniów Zespołu Szkół w Warze. 
Uroczystość zakończył koncert ka-
peli ludowej „Warzanie”. 

Ten radosny dzień wpisał się  
w pamięć uczniów i mieszkańców 
Wary. Nowy kompleks sportowy 

będzie dla nich miejscem spotkań, meto-
dą kształtowania osobowości oraz sposo-
bem na spędzenie wolnego czasu. 

16 października jest wyjątkowym dniem dla uczniów Zespołu 
Szkół w Baryczy, ponieważ w tym dniu rok temu szkoła otrzymała 
imię Jana Pawła II. W bieżącym roku obchodzono pierwszą rocznicę 
tego wydarzenia.

Uroczystość rozpoczęła sie mszą świętą w kościele parafial-
nym do którego udali się uczniowie, nauczyciele i zaproszeni go-
ście, prowadzeni przez poczet sztandarowy szkoły. Po mszy wszyscy 
przeszli pod pomnik Jana Pawła II, który znajduje się przed budyn-
kiem szkolnym. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Jan Pilch 
- Wójt Gminy Domaradz, Jan Kędra - Przewodniczący Rady Gminy 
w Domaradzu i Stanisław Gierula - Sekretarz Gminy Domaradz. Do-
konali oni odsłonięcia tablicy pamiątkowej, którą poświęcił ks. Jan 
Wit - Proboszcz Parafii w Baryczy. Krótkie przemówienia wygłosili 
Małgorzata Pitera - Dyrektor Zespołu Szkół w Baryczy i Adam Stec 
- nauczyciel z ZS w Baryczy.

Następnie uroczystość przeniosła się do wnętrza szkoły, gdzie 
na hali sportowej, po krótkich przemówieniach zaproszonych gości, 

dzieci i młodzież zaprezentowała okolicznościowy pro-
gram artystyczny. Rozstrzygnięto także konkursy wiedzy 
religijnej, recytatorski, muzyczny i plastyczny, dzięki 
którym młodzież mogła pogłębiać swoją wiedzę na temat 
Wielkiego Patrona.

Pomnik Jana Pawła II w Baryczy

Dzień Papieski w Baryczy

Tomasz Bober
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16 października 2007 r. w Zespole Szkół w Przysiet-

nicy odbyła się ceremonia pasowania na ucznia gimnazjum. 
Uroczystości przewodniczyła Dyrektor - Wiesława Szarek, 
która serdecznie powitała uczniów klas pierwszych wraz  
z wychowawcami  oraz przybyłych z tej okazji rodziców.

Aby jednak tradycji stało się zadość, zanim  doszło do 
samego obrzędu pasowania,  wcześniej odbyły się  „otrzę-
siny”, przygotowane przez Koło Poetycko-Teatralne prowa-
dzone od kilku lat  przez Halinę Błaż oraz Barbarę Słowik. 
Bogowie olimpijscy pod wodzą Zeusa (w tej roli wystąpiła 
gościnnie Marta Rzepka) postanowili po namyśle przyjąć do 
swego grona pierwszoklasistów, wcześniej jednak zostali oni 
poddani egzaminowi.

 Rozśpiewani bogowie, którym przygrywały  Asia 
Szczepek (Apollo) oraz Karolina Froń (Kora), zaprezento-
wali szkołę jako wspaniałe miejsce, gdzie wszyscy są szczęś-
liwi:

Oto my, uczniowie, młodzi bogowie
Nasz Olimp to Gimnazjum w Przysietnicy.
Bardzo się staramy, pilnie zakuwamy,
By wyniki zdobyć lepsze niż mają w stolicy.

 A kiedy dzień nadchodzi, dzień nadchodzi
 Mundurki zakładamy, zakładamy

    I gnamy znów do szkoły, naszej szkoły,
 Którą ponad wszystko w świecie uwielbiamy.

Oświaty kaganiec tu płonie w dzień i w nocy,
Tu zero tolerancji dla przemocy!
Krzewimy kulturę, wiedzy mamy wiele,
Bo nas uczą najwspanialsi nauczyciele.

Wiele było śmiechu, kiedy pierwszoklasiści musieli 
pokonywać wymyślne przeszkody stawiane kolejno przez 
różnych bogów, jak na przykład  Atenę (w tej roli zobaczy-
liśmy Asię Wanię), Hermesa (Kasię Sobotę), czy Hadesa 
(Basię Wolanin). Musieli oni odpowiadać na zabawne pyta-
nia, pokazać swoje poczucie humoru, tężyznę fizyczną, byli 
skłaniani do spożywania „nektaru” i „ambrozji” , a nawet na 
prośbę Amora, zagranego przez Jadzię Bąk, musieli udowod-
nić swoją  miłość do szkoły. Ową miłość wyrazili, zresztą 
pięknie, w chóralnej pieśni na melodię znanego wszystkim 
przeboju „ICH TROJE”:

 „A wszystko to, bo szkołę kocham
i nie wiem, jak bez szkoły mógłbym żyć!
Wnet pokażę wam, czym moja miłość jest,
Bo chcę dobrym uczniem być!”

Apollo zażądał od pierwszoklasistów ujawnienia ta-

lentów artystycznych i trzeba przyznać, że się nie zawiódł, oka-
zało się bowiem, że wśród nich znalazła się uczennica szkoły 
muzycznej, Gabrysia Dąbrowska, która zaprezentowała swoje 
umiejętności gry na skrzypcach i została nagrodzona rzęsisty-
mi brawami. Z kolei Afrodyta (Kasia Zubel) z Herą (Kasią Bu-
czek) poddały uczennice klas pierwszych zabiegom demakijażu 
i postanowiły zmienić ich uczesanie w proste i skromne fryzury,  
w myśl regulaminu obowiązującego w gimnazjum:

Wszyscy bardzo skromne mamy fryzury,
Z farbowaniem włosów czekamy do matury,
Manicure nie dla nas, modne makijaże,
Ale mimo wszystko mamy uśmiechnięte twarze!

Był to rzeczywiście dobry spektakl, który zapewnił wi-
dzom świetną zabawę. Wszystkim podobała się gra  aktorów, by 
wymienić, poza wspomnianymi już, takie kreacje jak:  Joli Pie-
tryki  - Iris, Asi Szczepek – Hestii czy Weroniki Szczepek – De-
meter. Cieszyły również oko znakomite, pomysłowe kostiumy 
(nie sposób wymienić wszystkich, ale warto wspomnieć przy-
najmniej o kostiumie Lidzi Gałkowskiej, która zagrała Dioni-
zosa czy Marioli Bąk (Hekate). Całości dopełniały dekoracje,   
w  przygotowanie których ogromny wkład włożył cały zespół wraz 
z opiekunkami oraz p. Weroniką Fejdasz. Operatorami dźwięku 
byli: Paweł Rachwał i Konrad Rzepka. 

Z pewnością na sukces złożyła się również praca wycho-
wawców klas pierwszych, którzy przygotowali swoich podopiecz-
nych. Są to: Barbara Słowik, Jolanta Gliściak, Wiesław Filak oraz  
Gabriel Konieczny. W imieniu całego zespołu serdecznie im dzię-
kuję za pomoc i współpracę, jak również wszystkim koleżankom i 
kolegom nauczycielom, którzy jak zwykle życzliwie podeszli do 
naszego przedsięwzięcia i nie szczędzili dobrych rad oraz pomocy.

„Masz w sobie wiarę (…)
Ona daje siłę, by się wzbić” 

- śpiewały na koniec dla pierwszoklasistów Kasia Zubel i Dominika 
Data.  Jestem o tym przekonana i życzę takiej wiary oraz wytrwa-
łości wszystkim uczniom, którzy w tym roku szkolnym rozpoczęli 
naukę w gimnazjum. „Nic nie jest niemożliwe…”

Pasowanie na ucznia 
gimnazjum

Halina Błaż

fot. Halina Błaż

Gimnazjaliści z Przysietnicy w trakcie występu

fot. Halina Błaż

Tęczowa Iris oznajmia pierwszoklasi-
stom wolę Zeusa
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18 października br. w sali widowisko-

wej BDK odbył się koncert z okazji 10-lecia 
działalności Estrady Dziecięcej działającej 
przy Brzozowskim Domu Kultury. 

Estrada powstała z inicjatywy dzieci biorących udział  
w zajęciach świetlicowych, które odbywały się podczas wakacji  
i ferii zimowych, prowadzonych przez instruktorkę BDK Urszulę Wo-
roniec. W 1998 r. w zajęciach uczestniczyła grupa uzdolnionych wo-
kalnie dzieci: Paulina Mrozek, Magdalena Buczek, Gabriela Szuba, 
Karolina Toczek (późniejszy zespół wokalny WHOOPS), Anna i Adam 
Ziemiańscy, Michał Zubel. Był to pierwszy skład Estrady. Było dużo 
chętnych do śpiewania i zespół bardzo szybko się rozrastał. 

Przez 10 lat istnienia przez Estradę przewinęło się ok. 150 osób. 
Między innymi oprócz wymienionych wcześniej: Sylwia Dudek, Ania 
Dudek, Piotr Dudek, Michał Gurgacz, Dorota Gawron, Paulina Ga-
wron, Inka Kusiak, Klaudia Germańska, Karolina Śmigiel, Sebastian 
Bryś, Wojtek Sobota, Kamil Szarek, Dominika Nowak, Maja Szcze-
pańska, Marzena Baran, Emilia Łukaszewska, Paulina Dymińska, An-
dżela Kosmala, Paulina Kosmala, Beata Kosmala, Karolina Sawka, Ola 
Dobrowolska, Piotr Dobrowolski, Ada Dobrowolska, Bartek Cichocki, 
Justyna Gędzior, Artur Szałajko, Ania Jurczak, Ola Rachwał, Mariola 
Leń. 

W prowadzeniu zespołu w tym okresie pomagali: Roman Wła-
dyka, Paweł Władyka, Krzysztof Łobodziński, Damian Kierek, Mał-
gorzata Pietrasz oraz rodzice: Anna i Krzysztof Dudkowie, Maria Zie-
miańska, Agnieszka Żak, Helena Motyczka, Beata Mielcarek, Zdzisław 
Toczek, Janusz Gładysz i Andrzej Siedleczka.

Estrada Dziecięca to grupa wokalna dziewcząt i chłopców w wie-
ku od 4 do 15 lat. Poprzez działanie popularyzuje śpiewanie wśród dzie-
ci i młodzieży, samokształcenie muzyczne oraz rozbudzanie twórczości 
wśród najmłodszych. Zespół to także przykład aktywizacji dzieci, mło-
dzieży i rodziców w życiu artystycznym naszego miasta. Estrada uczest-
niczy w imprezach na terenie Brzozowa i okolic. Przede wszystkim 
cenią sobie występy w miejscach, w których istnieje potrzeba niesienia 
wsparcia i otuchy tym, którzy tego potrzebują (szpitale, domy opieki, 
Caritas). Poczytują sobie to za wielki zaszczyt, jak i wyróżnienie. Wielu 
członków bierze udział w ogólnopolskich festiwalach odnosząc sukcesy.  
W grupie nagrodzonych są: Ola Mielcarek, Anna Jurczak, Ola Rachwał, 
Kamila Niewiadomska oraz Mariola Leń. 

Koncert jubileuszowy, przy wypełnionej sali widowiskowej 
BDK przez publiczność kochającą muzykę brzozowską, rozpoczęła 
najmłodsza grupa Estrady. Młodzi artyści wykonali ulubione przez 
siebie utwory: Natalia Bryś – „Urodzinowy prezent”, Klaudia Haduch 
– „Orkiestra gra”, Karolina Konopka – „Szkolny czas”, Kasia Sioba 
– „W wesołym miasteczku”, Klaudia Byczyńska – „Gwiazda filmo-
wa”, Marta Bujalska – „Puzzle”, Wiktoria Toczek – „W szkole tań-
ca”, Gabriela Biega – „Cud w szafie”, Natalia Zimoń – „Cenna nie-
spodzianka”, Sylwia Woźniak – „Cała doskonała”, Daria Prokopowicz 
– „Będzie lepszy dzień”, Gabriela Żak – „Nowa baśń”, Ola Mielcarek –  
„ W parkach jesień” oraz Kacper Konopka, który piosenką „Marchew-
kowe pole” zakończył pierwszą część koncertu.

W drugiej części koncertu wystąpiła starsza grupa Estrady Dzie-
cięcej. Młodzi artyści wykonali dobrze znane brzozowskiej publicz-
ności utwory. Na scenie zaprezentowali się: Kamila Niewiadomska 
– „Otwórz serce”, Ola Rachwał – „Piosenkę drewnianych lalek”, Ma-
riola Leń – „Przebudzenie Ikara”, Anna Jurczak – „Jestem aniołem”. 
Piotr Dudek i Sebastian Bryś z towarzyszeniem całego zespołu na finał 
wykonali swój popisowy numer „Chłopaki nie płaczą”, po czym cała 
Estrada wykonała „Urodzinowy prezent”. 

W podsumowujących koncert wystąpieniach Burmistrz Brzozo-
wa Józef Rzepka i Dyrektor BDK Sebastian Michalski złożyli serdecz-
ne gratulacje członkom zespołu z okazji jubileuszu, a Urszuli Woroniec 
szczere podziękowania za 10 lat pracy z zespołem. Wyrazili również 
podziękowania rodzicom za pomoc w prowadzeniu zespołu oraz przy-

10 lat Estrady Dziecięcej BDK

Drektor BDK dziękuje Urszuli Woroniec 
za wieloletnią opiekę nad zespołem

gotowaniu dzieci do koncertów. Z okazji 10-lecia Bur-
mistrz ufundował członkom zespołu wspaniałe maskotki, 
a Akcja Katolicka sprzęt audio. 

Młodzi artyści wraz z opiekunką i rodzicami wyra-
żają serdeczne podziękowania sponsorom: Pani Elżbiecie 
Kuś, Grażynie i Andrzejowi Wojtowiczom – „Gran Pik”, 
Alinie i Tadeuszowi Zygarowiczom – „ALTA”, Romanowi 
Mazurowi – „Czardworek”, Grażynie Malawskiej – MOK  
w Dynowie oraz Wiesławowi Walusowi – GOK Doma-
radz.

W imieniu redakcji życzymy zespołowi i pani Ur-
szuli Woroniec kolejnych sukcesów i dalszych wspaniałych 
jubileuszy.

Wojciech Szuba

Gratulacje z okazji pięknego jubileuszu 
przekazał również Piotr Stańko

Występ Brzozowskiej Estrady Dziecięcej
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INFORMACJE  Z  POWIATU

Zarząd Rodzinnych Ogródków Działkowych „Brzo-
zowianka” zgodnie ze swoim planem pracy zorganizował 
29 września br. dla działkowców  i ich rodzin ognisko  
z festynem. Spotkanie odbyło się na placu przed Domem 
Działkowca przy ul. Ogrodowej 102. 

Imprezę zaszczycił swoją obecnością Prezes Stowa-
rzyszenia Ogrodów Działkowych Bieszczadzkiego Okręgu 
Autonomicznego w Krośnie Ryszard Grzebień. W pięk-
ne, słoneczne popołudnie wszyscy uczestnicy bawili się  

i piekli kiełbaski przy muzyce zespołu Antoniego Rychleca oraz 
przy śpiewie Piotra Kowalczyka. W przerwach można było po-
słuchać i wspólnie pośpiewać stare i  nowe przeboje, odtwarzane  
z płyt przez Jana Poloczka. 

Ognisko rozpoczął Prezes Zarządu ROD „Brzozowianka” 
Jan Oleszek. Po przywitaniu wszystkich zebranych podziękował on 
współorganizatorom i krótko przypomniał najważniejsze wykonane  
w ostatnich dwóch latach prace. Do nich należy zaliczyć:
- odnowienie i zakonserwowanie po powodzi w 2005 r. Altany 102 

jako Domu Działkowca,wycięcie przez Urząd Miejski ok. 90 sta-
rych, potężnych topól wzdłuż ul. Ogrodowej, przecinającej ROD 
„Brzozowianka” i zasadzenie w to miejsce młodych iglaków,

- odnowienie i udrożnienie rowów melioracyjnych wzdłuż obu stron 
ul. Ogrodowej,wymiana starego, bardzo zniszczonego ogrodzenia od 
strony stadionu na nowe.

Za zorganizowanie tych inwestycji na prośbę działkowców Pre-
zes Oleszek serdecznie podziękował Burmistrzowi Brzozowa i jego 
służbom. 

Do realizacji pozostają jeszcze inne potrzeby działkowców tj.:
- uzupełnienie i podwyższenie wału przeciwpowodziowego,
- doprowadzenie energii elektrycznej do Ogrodu nr 3 i innych działek, 

utwardzenie i zmodernizowanie parkingu.
Głównymi problemami, z którymi borykają się działkowcy są:

- częste powodzie, zalewające część lub całość Ogrodu,
- nocne włamania i zniszczenia w altankach, na działkach przez mło-

docianych 
- inwazja ślimaków i turkuci.

Ognisko zakończyło się o godz. 19.30, wszyscy rozstali się  
w świetnych nastrojach i umówili się na kolejne w przyszłym roku.

Działkowe dożynki

Uczestnicy dożynek

Jan Oleszek

Te piękne wersy z Listu do Koryntian były mottem wzrusza-
jącej uroczystości, jaka odbyła się 15 października br. w nozdrzeckim 
„Pałacu”.  Dwadzieścia sześć par obchodziło jubileusz pięćdziesięciole-
cia pożycia małżeńskiego. Czas, w którym Jubilaci rozpoczynali wspól-
ną drogę, nie był łatwy, czasem nawet bardzo trudny. Ale miłość jaką się 
darzyli, szacunek, zrozumienie i wspieranie się pozwoliły im na stwo-
rzenie pełnych ciepła rodzinnego domów, na pracę dla wspólnego, w tym  
i społecznego dobra, na wychowanie dzieci dla siebie i dla Ojczyzny.

W serdecznej podzięce za to wszystko Jubilaci otrzymali z rąk 
Wójta Gminy Nozdrzec Antoniego Gromali medale, nadane im przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

W uroczystości, przygotowanej przez Urząd Stanu Cywilnego  
w Nozdrzcu, na którą przybyło 21 par Jubilatów, uczestniczyli również 
Roman Wojtarowicz Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec oraz ks. Jan 
Balicki - Proboszcz Parafii w Nozdrzcu.

Złote Gody obchodzili w tym roku: 
- z  Hłudna: Stefania i Józef Kipiszowie, Eugeniusz i Helena Kondra-

towie, Państwo Klara i Eugeniusz Szpiechowie, Janina i Michał Kała-
muccy

- z Izdebek: Janina i Marian Gładyszowie, Eugenia i Józef Owsiany, 
Helena i Stanisław Baranowie, Stefania i Czesław Kucharscy, Genowe-
fa i Michał Wójcikowie, Eugenia i Mieczysław Chryniowie, Ludwika  
i Orest Kindratowie, Krzysztofa i Władysław Boczarowi, Cecylia i Ka-
zimierz Szczepkowie, Bolesława i Kazimierz Buczkowiczowie, Stefa-
nia i Adam Góralewiczowie,  

- z Nozdrzca: Kazimiera i Jan Kurzydłowie, 
- z Wary: Eugenia i Kazimierz Olszewscy, Zofia i Mie-

czysławie Łucowie, Zofia i Mieczysław Kurzydłowie, 
Maria i Józef Niemcowie, 

z Wesołej: Anna i Bronisław Sowa, Władysława i Ka-
zimierz Żebrakowie, Waleria i Stanisław Gibałowie, 
Janina i Stanisław Husowie,  Józefa i Jan Kobiałko-
wie, Aniela i Julian Dragułowie.

„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest ...”

Wręczenie medali 

Jolanta Socha



e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl 2�

WARTO  WIEDZIEĆ

Ilona Adamska – modelka, fotomodel-
ka, dziennikarka, absolwentka filozofii. 
Pochodzi z Sanoka, jej ojciec - z Nie-
bocka. 

To prawdziwa kobieta: wrażli-
wa, spontaniczna, szczęśliwa i chłodna 
zarazem. Jednym słowem zmienna. Jak 
sama mówi każdy ma swoje „5 minut” 
w życiu, a ona chce je wykorzystać jak 
najlepiej. Mimo młodego wieku osiąg-
nęła już wiele. Ukończyła kurs modelin-
gowy. Na swoim 

koncie ma liczne pokazy mody znanych 
firm, m.in. Vero Moda, Terranova, Big 
Star, Hexeline, MMC, Solar. Współpra-
cuje ze znanymi polskimi projektantami 
mody: Tomaszem Ossolińskim, duetem 
Paprocki&Brzozowski, była twarzą kam-
panii reklamowej marki Taboo. Brała 
udział w sesji zdjęciowej do kalendarzy 
w Czechach i Chorwacji. Jej zdjęcia pub-
likowane były m.in. w VIVIE, Wysokich 
Obcasach, Świat Kobiety, Panna Mło-
da. Jej osoba zdobi okładkę najnowszej 
książki wybitnego polskiego krawca,  
p. Jerzego Turbasy pt. „Ubierając kobietę 
sukcesu”. 

Jest zdobywczynią tytułu Miss 
Internetu Listopad 2002, I vice-miss  
w konkursie „Złota dziewczyna 2002”, 
półfinalistką konkursu Twarz Fashion 
2003 oraz finalistką wyborów Miss Nowin 2005. 

Wymieniać można by jeszcze długo, ale najważniej-
sze jest to, że Ilona Adamska nie za-
chłysnęła się sukcesem, jest miłą  
i bardzo sympatyczną osobą, która  
z chęcią opowiedziała o swojej „drodze 
do sławy” czytelnikom Brzozowskiej 
Gazety Powiatowej. 

A było to tak.

- Moją największą pasją był sport. Pły-
wałam, jeździłam na nartach i łyżwach, 
grałam w koszykówkę i siatkówkę. Byłam 
pewna, że swoje zawodowe życie zwiążę 
właśnie ze sportem, z koszykówką. 

- Przygoda z modelingiem zaczęła się 
tuż przed maturą. W tajemnicy przed 
wszystkimi wysłałam swoje zdjęcia do 
warszawskiej agencji Eastern Models. 
To miał być sposób na przełamanie kom-
pleksów. Czułam się mało atrakcyjna  
i pewna siebie. Po miesiącu dostałam zaproszenie na spotka-
nie. Powiedziano mi, że wymiary i sylwetka są super, jednak 

włosy za krótkie. Wtedy wysłałam swoje zgłoszenia do kilku in-
nych agencji. Wszystkie odpowiedzi były pozytywne. Wybrałam 
krakowską agencję reklamową Arco Art Media, bo w tym samym 
czasie dostałam się na studia filozoficzne w Krakowie. Po trzech 
miesiącach zaproponowano mi sesję zdjęciową w Chorwacji.  
I tak rozpoczęła się moja przygoda z modelingiem. 

- Dla mnie zostanie zawodową modelką wiązało się z nie lada 
wyrzeczeniami i wysiłkiem. Jestem łakomczuchem, kocham sło-
dycze. Kiedy zaczęłam pracę jako modelka w Krakowie nikt nie 
wymagał ode mnie wymiarów 90-60-90. Pracowałam w agencji 
reklamowej, a ta zupełnie inaczej traktowała dziewczyny. Kie-
dy okazało się, że agencja Division z Warszawy zainteresowa-
ła się mną na poważnie, zrozumiałam, że to koniec. Muszę za-

pomnieć o słodkościach. Muszę zacząć się 
odchudzać. Potwierdziło się, że Warszawa 
poszukuje „szkieletów”. Pomyślałam jed-
nak, że mam już 22 lata i być może jest to 
ostatnia szansa, aby pójść wyżej. Podda-
łam się więc drakońskiej diecie, piłam hek-
tolitry wody mineralnej. Basen, siłownia  
i kilka seansów 50-ciominutowej sauny  
w kombinezonie z folii, podgrzanym do 50 
stopni. Do tego zabiegi wyszczuplające  
w gabinecie odnowy. W ciągu dwóch mie-
sięcy schudłam dziewięć kilo. Osiągnęłam 
wymiary: 88-60-91 (przy wzroście 177 cm).  
W kwietniu pojechałam do Division. Szefo-
wa była zachwycona. I tak dostałam się do 
najlepszej polskiej agencji, gdzie pracowały 
Agata Buzek, Ilona Felicjańska i inne znane 
modelki. 

- Modeling sam w sobie jest tylko krótszą lub 
dłuższą przygodą. Nie można na nim budować planów emery-
talnych. Dlatego na pierwszym miejscu stawiałam zawsze naukę  

i studia. Zawód modelki pozwala mi poznać 
wielu ciekawych ludzi, zwiedzić najpięk-
niejsze zakątki świata, podszlifować języki 
obce. Kierunki, które ukończyłam niewiele 
mają wspólnego z modelingiem. Nie poma-
gały mi w wykonywaniu zawodu, ani nie 
przeszkadzały. Ale za to modeling, obco-
wanie ze światem mody, ze znanymi ludźmi, 
kreatorami mody, aktorami, itp. pomógł mi  
w zawodzie dziennikarza. 

- Jak dbam o siebie? Hm... Jak każda ko-
bieta, chcę wyglądać pięknie. Nie przywią-
zuję jednak przesadnej uwagi do wyglądu. 
Na co dzień ubieram się skromnie, mało się 
maluję. Staram się być w ciągłym ruchu, 
ćwiczę, czasami chodzę na basen. Od czasu 
do czasu stosuję drakońską, oczyszczającą 
dietę. Jem wtedy tylko owoce, warzywa, 
jogurty i piję hektolitry wody mineralnej. 

Oczywiście zdarzają się napady wilczego głodu na słodycze. To  
u mnie normalne, bo kocham batony, waniliowy budyń, lody  

„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest ...” „Być kobietą, być kobietą ...”
O swojej przygodzie z modelingiem 

opowiada Ilona Adamska
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W poprzednim numerze naszej gazety 
rozpoczęliśmy prezentacje prac znanego rysow-
nika karykaturzysty Tadeusza Krotosa. Warto 
zaznaczyć, że w maju br. rysunki artysty prezen-
towane były w Grecji na Międzynarodowej Wy-
stawie Rysunku Satyrycznego, której tematem 
był „Koń Trojański”. Wpłynęło 148 rysunków 
z 30 państw. Polskę reprezentowało 3 artystów. 
Po zakończeniu wystawy został wydany oko-
licznościowy album. 

Z radością przyjęliśmy również informacje o ostatnich sukce-
sach naszego współpracownika. Zostały ogłoszone wyniki konkursów 
na rysunek satyryczny, w których cztery wyróżnienia otrzymał właś-
nie Tadeusz Krotos.
1. Googlm 5th China LM International Cartoon Competition 2007 - 

wyróżnienie „Excellence Prize” - Tadeusz Krotos. W konkursie brało 
udział 1726 artystów, wpłynęło ogółem 3971 prac.

 2. Ogólnopolski Konkurs na rysunek satyryczny „ROPONIOSKA” 
w Gorlicach, którego tematem była „Nafta i przemysł naftowy”. 
Wpłynęło 42 prace 27 autorów z całej Polski. Jury wyróżniło prace 
Tadeusza Krotosa

 3. 5th FreeCartoonsWeb International Cartoonet Festival - 2007 (Chi-
ny). Tematem którego były „Gry sportowe - olimpijskie” - wyróżnie-
nie „Selected Prize” otrzymał Tadeusz Krotos.

 4. W tegorocznej edycji konkursu „DAEJON International Cartoon 
Contest 2007 - Korea, Temat: „Pomoc-Serwis” - wyróżnienie „Best 
Cartoon” - Tadeusz Krotos-Poland

 Panie Tadeuszu serdecznie gratulujemy!
Obok prezentujemy dwie z nagrodzonych prac T. Krotosa. 

WARTO  WIEDZIEĆ

Tadeusz Krotos

Kolejne laury dla 
Tadeusza Krotosa

z bitą śmietaną. Nie panikuję jednak, że przytyję. Wszystko jest dla ludzi. 
- Czym jest dla mnie sukces? To bardzo trudne pytanie. Pojęcie sukcesu odbieram w katego-
riach absolutu - wszystko albo nic. Nie ma jednak jednego sukcesu - może być sukces finan-
sowy, sukces w pracy, w życiu osobistym. Najczęściej ludzie postrzegają sukces w kategoriach 
zewnętrznych. Dla mnie oznacza on zupełnie coś innego. To życie w zgodzie ze sobą, umie-
jętność cieszenia się rzeczami małymi, posiadanie akceptacji najbliższego otoczenia, rodziny, 
chłopaka. Sukces ma wiele odcieni, można powiedzieć, że jest wielokolorowy. Nie uważam się 
jeszcze za osobę, która osiągnęła ostateczny sukces. Tym sukcesem będzie w przyszłości własna 
rodzina, mąż, dzieci, pewna i stała praca. Wciąż wyznaczam sobie nowe cele, starając się je 
powoli i systematycznie realizować.
- Co bym doradziła młodym dziewczynom, które chciałyby zostać modelkami? Przede wszyst-
kim stawiajcie na naturalność, a nie na tony makijażu. Uczcie się języków obcych. Staran-
nie sprawdzajcie wiarygodność agencji, do których wysyłacie swoje zdjęcia. Nie rezygnujecie  
z nauki, bo uroda przemija. Liczy się to, co ma się w głowie. Zawód modelki nie trwa wiecz-
nie.

Opr. Magdalena Pilawska
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Zbigniew Nycz
Naczelnik Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg

WARTO  WIEDZIEĆ

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka 
szkolenia kierowców jest działalnością regulowaną prawnie i wy-
maga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących 
ośrodek szkolenia kierowców. Ośrodek szkolenia kierowców może 
prowadzić przedsiębiorca, który posiada siedzibę lub miejsce za-
mieszkania na terytorium Polski, nie był prawomocnie skazany za 
przestępstwo popełnione w celu osiagnięcia korzyści majątkowej 
lub przestępstwo przeciwko dokumentom 
oraz spełnia poniższe warunki i posiada:
- oznaczony nazwą i adresem lokal biuro-

wy przeznaczony do obsługi osób, prze-
chowywania dokumentacji związanej  
z prowadzeniem szkolenia kierowców,

- co najmniej jedną salę o minimalnej po-
wierzchni 25 m2, odpowiednio oświetlo-
ną, ogrzewaną i wyposażoną w stoliki, 
krzesła, tablicę do pisania, makietę lub 
programy komputerowe pozwalające na 
symulacje sytuacji na drodze, i inne ma-
teriały poglądowe prezentujące zasady poruszania się na drodze, 
udzielania pierwszej pomocy,

- zbiór aktów prawnych z zakresu ruchu drogowego i użytkowania 
pojazdów,

- plac manewrowy wyposażony w pachołki i tyczki posiadający na-
wierzchnię asfaltową, betonową  lub kostkową:

a) o powierzchni, co najmniej 120 m2 – przy szkoleniu na prawo 
jazdy kategorii A i B,

b) o powierzchni, co najmniej 180 m2 – przy szkoleniu na prawo 
jazdy kategorii C, D,  B+E, C+E, D+E lub T,

- co najmniej jednego zatrudnionego instruktora lub sam jest instruk-
torem,

- co najmniej jeden pojazd dopuszczony do ruchu i przystosowany 
do nauki jazdy, który powinien być oznaczony nazwą i adresem 
ośrodka szkolenia kierowców.

Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia po-
siada starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania dzia-
łalności objętej wpisem. 

Wpis do rejestru jest dokonywany na wniosek przedsię-
biorcy zawierający następujące dane: firmę przedsiębiorcy, numer  
w rejestrze przedsiębiorców oraz numer NIP, adres zamieszkania lub 
siedziby przedsiębiorcy, adres ośrodka szkolenia kierowców, zakres 
prowadzonego szkolenia oraz dane instruktorów wraz z numerami 
ich uprawnień. 

Do wniosku dołącza się również oświadczenie przedsiębior-
cy o zgodności z prawdą wszystkich danych zawartych we wniosku 
oraz o spełnianiu warunków wykonywania działalności gospodar-
czej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.

Jeśli przedsiębiorca złożył oświadczenie niezgodne ze sta-
nem faktycznym lub naruszył warunki wykonywania działalności 
gospodarczej czy prowadził szkolenie niezgodne z obowiązującym 
programem szkolenia, bądź wydał niezgodne ze stanem faktycznym 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia – starosta wydaje decyzję  
o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kie-
rowców, skreślając go z rejestru działalności regulowanej.
Instruktor
Instruktorem jest osoba, która ma, co najmniej wykształcenie śred-
nie, posiada co najmniej 3 lata uprawnienia do kierowania pojazdami 

rodzaju objętego szkoleniem, posiada orzeczenie lekarskie 
oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do kierowania pojazdem, ukończyła kurs kwalifikacyjny, 
zdała egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę, 
nie była karana wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium 
do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie prze-
ciw bezpieczeństwu w ruchu drogowym i została wpisana 
do ewidencji instruktorów.
Szkolenie kierowców

Ośrodek szkolenia kierowców przyjmując osobę na 
szkolenie: 

1.Sprawdza czy osoba osiągnęła 
wymagany wiek dla danej katego-
rii i posiada orzeczenie lekarskie 
o braku przeciwwskazań zdrowot-
nych do kierowania pojazdem
2.Wpisuje ją do książki ewidencji 
osób szkolonych
3.Przydziela instruktora prowadzą-
cego
4.Wydaje osobie szkolonej kartę 
przeprowadzonych zajęć, w której 
potwierdza się każde zakończone 

zajęcie objęte programem szkolenia.
Zajęcia praktyczne nie mogą być dłuższe niż 2 godziny 
dziennie:
- w okresie pierwszych 4 godzin szkolenia dla kategorii A 
- w okresie pierwszych 8 godzin szkolenia dla pozostałych 
kategorii.

Jeśli chodzi o liczbę zajęć teoretycznych i praktycz-
nych dla każdej osoby szkolonej, ustala ją indywidualnie 
instruktor, przy czym liczba godzin zajęć teoretycznych nie 
może być niższa niż: 
- 30 godzin w zakresie kategorii A, B i T (w tym 4 godz. 

w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypad-
ków)

- 20 godzin w zakresie kategorii C, C+E, D, D+E, B+E
Liczba godzin zajęć praktycznych nie może być 

mniejsza niż:
- 15 godzin w zakresie kategorii B+E
- 20 godzin w zakresie kategorii A, A1, C1, C1+E, D1+E 
i T
- 25 godzin w zakresie kategorii C+E, D+E
- 30 godzin w zakresie kategorii B, B1, C, D1
- 60 godzin w zakresie kategorii D
Godzina szkolenia teoretycznego równa się 45 minutom,  
a szkolenia praktycznego 60 minutom.

Po zakończonym szkoleniu przeprowadzany jest eg-
zamin wewnętrzny zgodnie z zasadami egzaminu wewnętrz-
nego określonymi w przepisach, natomiast po ukończeniu 
szkolenia kierownik ośrodka szkolenia kierowców wydaje 
kursantowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

W przypadku zapytań i wszelkich wątpliwości pro-
simy o osobisty kontakt z Wydziałem Komunikacji, Trans-
portu i Dróg, Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy 
ulicy 3 Maja 43  lub telefonicznie 013 43 410 74.

W kolejnym numerze zamieścimy informacje na te-
mat stacji kontroli pojazdów. 

Szkoły Nauki Jazdy
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WARTO  WIEDZIEĆ

Pierwsza część artykułu została poświęcona 
problematyce zmiany klasy, opóźnienia lotu, odmowy 
przyjęcia na pokład. 

Odwołanie lotu
Pasażerowie, których lot został odwołany mają 

prawo do:
1) zwrotu należności za bilet i bezpłatnego powrotu do 
portu, z którego rozpoczęto podróż pierwszym możli-
wym połączeniem  lub zmiany planu podróży;
2) prawo do opieki polegającej na  otrzymaniu 
posiłków i napojów w ilości adekwatnej do czasu 
oczekiwania na zaproponowane nowe połączenie, 
dwóch bezpłatnych połączeń telefonicznych, te-
leksów, faksów lub e-mailowych oraz w przydatku 
zmiany trasy, gdy spodziewany czas startu nowego 
lotu ma nastąpić co najmniej jeden dzień po plano-
wanym starcie odwołanego lotu prawo do zakwa-
terowania w hotelu i bezpłatnego transportu po-
między lotniskiem a miejscem zakwaterowania;
3) odszkodowania; odszkodowanie nie przysługu-
je jeżeli odwołanie lotu jest spowodowane nadzwy-
czajnymi okolicznościami, których nie można było 
uniknąć pomimo wszelkich racjonalnych środków. 

Nie mamy również prawa do odszkodowania  
gdy:
- zostaliśmy poinformowani o odwołaniu lotu co naj-
mniej dwa tygodnie przed planowanym  czasem od-
lotu,
- zostaliśmy poinformowani o odwołaniu w okresie 
od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowanym 
czasem odlotu i zaoferowano nam zmianę planu po-
dróży, umożliwiając wylot najpóźniej dwie godziny 
przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do ich 
miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po pla-
nowanym czasie przylotu,
- zostaliśmy poinformowani o odwołaniu w okresie 
krótszym niż siedem dni przed planowanym czasem 
odlotu i zaoferowano nam zmianę planu podróży, 
umożliwiając wylot  nie więcej niż godzinę przed pla-
nowanym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelo-
wego najwyżej dwie godziny po planowanym czasie 
przylotu.

Pasażerowie, których lot został odwołany po-
winni otrzymać od przewoźnika wyjaśnienia (infor-
macje) o  możliwościach alternatywnego połączenia.

Obowiązek informowania pasażerów  
o przysługujących im prawach

Przewoźnik lotniczy ma obowiązek dbać aby  
w punkcie odpraw pasażerów była umieszczona  
w miejscu widocznym dla pasażerów czytelna infor-
macja zawierająca następujący tekst:

„Jeżeli odmówiono Państwu przyjęcia na po-
kład lub Państwa lot został odwołany lub opóźniony  
o co najmniej dwie godziny, możecie Państwo po-
prosić obsługę na stanowisku odpraw lub w punkcie 

przyjęć pasażerów na pokład samolotu o tekst określający 
przysługujące Państwu prawa, w szczególności w odniesieniu 
do odszkodowania i należnej Państwu pomocy”.

W przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwoła-
nia lotu przewoźnik powinien wręczyć każdemu pasażerowi, 
którego to dotyczy pisemną informację o przepisach na temat 
odszkodowania i pomocy. Odpowiednią informację należy 
wręczyć również pasażerom w przypadku opóźnienia lotu  
o co najmniej dwie godziny.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Zgodnie z art. 16 rozporządzenia nr 261/2004/Parla-

mentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. usta-
nawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla 
pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo 
odwołania lub dużego opóźnienia lotów uchylającego roz-
porządzenie (EWG) nr 295/91 każde państwo członkowskie 
Unii Europejskiej zostało zobligowane do wyznaczenia orga-
nu odpowiedzialnego za wykonywanie postanowień niniej-
szego rozporządzenia.

W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego. Zadania Prezesa ULC w tym zakresie wykonuje 
wyodrębniona komórka organizacyjna Urzędu Lotnictwa Cy-
wilnego - Komisja Ochrony Praw Pasażerów.

Każdy pasażer, którego prawa (określone w rozporzą-
dzeniu) zostały naruszone przez przewoźnika może wnieść do 
prezesa ULC skargę na naruszenie ww. rozporządzenia.

Do skargi pasażer powinien załączyć następujące do-
kumenty:
 1) kopię skargi skierowanej do przewoźnika;
 2) odpowiedź przewoźnika na skargę pasażera - jeżeli zosta-

ła udzielona;
 3) potwierdzoną rezerwację na dany lot.

Ciężar udowodnienia, że uprawnienia przysługujące 
pasażerowi, w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo 
odwołania lub opóźnienia lotu nie zostały naruszone obciąża 
przewoźnika lotniczego.

Uwaga! Pamiętajmy jednak, że przed złożeniem skargi 
do Prezesa ULC musimy wyczerpać drogę postępowania re-
klamacyjnego u przewoźnika.  

Więcej informacji na temat działalności Prezesa ULC, 
sposobu składania skarg, wzorów pomocniczych formularzy 
skarg znajdziemy na stronie internetowej www.uke.gov.pl

PRAWA  PASAŻERÓW  LINII  LOTNICZYCH  CZ. II 

Irena Rąpała
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
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PRAWA  PASAŻERÓW  LINII  LOTNICZYCH  CZ. II 
10, 11 i 12 października 

br. na obiektach Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Brzozowie odbyły się Mi-
strzostwa Powiatu Brzozow-
skiego w Indywidualnych 
Biegach Przełajowych. W za-

wodach organizowanych w ramach 
Powiatowego Kalendarza Szkolnych 

Imprez Sportowych wzięło udział 
prawie 300 zawodników - uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów  
i szkół średnich wyłonionych z elimi-

nacji gminnych.
W pierwszym dniu podczas Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej uczniowie „podstawó-
wek” rywalizowali w dwóch kategoriach:
I kat. – dziewczęta i chłopcy (1997 - 98) – 
biegi na dystansie 500 m,
II kat. – dziewczęta i chłopcy (1995 - 96) 
– biegi na dystansie 1000 m.

W „młodszej” kategorii wśród dziew-
cząt najlepszą okazała się Paulina Drożdżal  
z SP Izdebki Nr 2, wyprzedzając Kingę  Ko-
szelę z SP Humniska Nr 2 i Monikę Bołoz  
z SP Hłudno. Wśród chłopców zwyciężył Ka-
rol Kędra z SP Humniska Nr 1, drugie miej-
sce zajął Dawid Fil z SP Izdebki Nr 2, a trze-
cie Paweł Rachwał z SP Golcowa Nr 1.

W kategorii „starszej” wśród dziewcząt 
dominowały zawodniczki z SP Humniska  
Nr 1. Sylwia  Dudycz i Gabriela Kędra zajęły 
odpowiednio pierwsze i drugie miejsce. Trze-

cie miejsce zajęła Jolanta Wątróbska 
z SP Blizne. Wśród chłopców wygrał 
Kamil Koszela z SP Humniska Nr 2, 
drugi był Tomasz Lasek z SP Brzozów 
Nr 1, a trzeci Dawid Szafran z SP Do-
maradz Nr 1.

Dzień później do rywalizacji 
przystąpili uczniowie gimnazjów, 
którzy rywalizowali w następujących 
kategoriach:
I kat. – dziewczęta (1994) – bieg na 
dystansie 1000 m,
II kat. – chłopcy (1994) – bieg na dy-
stansie 1200 m,
III kat. – dziewczęta (1992 - 93) – bieg 
na dystansie 1000 m,
IV kat. – chłopcy (1992 - 93) – bieg na 
dystansie 1500 m.

W I kat. najlepszą okazała się 
Karolina Potoczna (G Wara), miejsce 
drugie zajęła Anna Ździarska (G Brzo-
zów 1), a trzecie Joanna Kołodziej  
(G Izdebki). W II kat. głównym fawo-
rytem był Daniel Bryś z Gimnazjum 
Nr 1 z Humnisk, który nie zawiódł  
i zdecydowanie wygrał bieg wyprze-
dzając Michała Brysia (Gimnazjum 
Domaradz) i Krystiana Wojtowicza 
(Gimnazjum Niebocko).

Z kolei bieg w następnej kate-
gorii zakończył się podwójnym zwy-
cięstwem dziewcząt z Gimnazjum  
z Bliznego. Wygrała Dominika Mazur 

Indywidualne biegi przełajowe
a druga była Marzena Prejsnar. Trzecie 
miejsce zajęła Weronika  Foryś (Gim-
nazjum Haczów). W ostatniej kategorii 
bezkonkurencyjnym okazał się Miłosz 
Ladziński (Gimnazjum Haczów), drugie 
miejsce uzyskał Daniel Strącel (Gimna-
zjum Blizne), a trzecie Krzysztof Łątka 
(Gimnazjum Golcowa).

W ostatnim dniu zawodów w ra-
mach Powiatowej Licealiady rywalizo-
wali uczniowie szkół średnich. Dziew-
częta miały do pokonania trasę 1200 m, 
a chłopcy – 1500 m. Wśród tych pierw-
szych zwyciężyła Katarzyna  Data, dru-
ga była Ewelina Czuba (obydwie I LO),  
a trzecie miejsce zajęła Katarzyna Gier-
lach (ZSE). 

Wśród chłopców najlepszym był 
Kamil Futyma (ZSE), który po zaciętym 
finiszu wyprzedził Łukasza Bogackiego 
(ZSB) i Sylwestra Michalskiego (ZSE).

Najlepsi w poszczególnych bie-
gach zostali wyróżnieni pamiątkowymi 
dyplomami i medalami ufundowanymi 
przez Powiatowy Szkolny Związek Spor-
towy w Brzozowie, który wraz z MOSIR 
w Brzozowie był organizatorem trzydnio-
wych zmagań młodych sportowców.

Ponadto najlepsi uzyskali awans 
na Mistrzostwa Województwa Podkar-
packiego w Biegach Przełajowych, które 
odbędą się 20 października br. w Kolbu-
szowej.

Uczestnicy turnieju szachowego wraz z opiekunami i organizatorami

W dniu 17 października br. w Szkole Podstawowej Nr 2  
w Golcowej odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkol-
nej w szachach drużynowych. Do zawodów zgłosiło się 5 drużyn 
ze szkół podstawowych naszego powiatu. Były to drużyny: SP 2 
Izdebki, SP 1 Brzozów, SP Nozdrzec, SP Stara Wieś oraz gospo-
darze – SP 2 Golcowa. Turniej z kompletem zwycięstw wygrała 
drużyna z Brzozowa, drugie miejsce zajęli gospodarze, a trzecie  
– SP ze Starej Wsi. Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: To-
masz Jaskółka, Jakub Gładysz, Karol Winiarski i Katarzyna Ja-
skółka, a opiekunem był Paweł Jurkiewicz. Sędzią zawodów był 
Kazimierz Kozubal.

Oto klasyfikacja ostateczna turnieju:
1. SP 1 Brzozów    – 8 pkt. (14,5 pkt.)
2. SP 2 Golcowa    – 6 pkt. (12,5 pkt.)
3. SP Stara Wieś    – 4 pkt. (8,0 pkt.)
4. SP Nozdrzec      – 2 pkt. (3,0 pkt.)
5. SP 2 Izdebki      – 0 pkt. (2,0 pkt.)

Dwie najlepsze drużyny SP 1 Brzozów i SP 2 Golcowa uzy-
skały awans do zawodów rejonowych, które odbędą się 7 listopada 
br. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie.

Na zakończenie imprezy zwycięska drużyna otrzymała 
okazały puchar, a  pozostałe zostały wyróżnione dyplomami.

Organizatorami turnieju był Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy w Brzozowie i Szkoła Podstawowa Nr 2  
w Golcowej, która bardzo miło przyjęła wszystkich uczestni-
ków fundując im ciepły posiłek. 

Szachy drużynowe

Marek Szerszeń

***************************************
Marek Szerszeń
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Restauracja ALTA poleca

Życzymy smacznego!

22 września 2007 roku w Sosnowcu odbył się Puchar Pol-
ski Ju-Jitsu seniorów, były to pierwsze zawody po wakacyjnej 
przerwie, które miały potwierdzić formę zawodników przed wy-
jazdem kadry narodowej na bardzo duży turniej Międzynarodowy 
na Słowenię. W tych zawodach wzięli również udział zawodnicy 
z Brzozowskiego Klubu Sportowego, ale w trochę odmienionym 
składzie, tj. za Łukasza Sieńczaka wystartował Tomasz Kij w parze 
z Pawłem Michalskim. 

Był to ich pierwszy wspólny występ po dwuletniej przerwie 
i zarazem wielka niewiadoma, czy im się uda dobrze zadebiutować. 
Po ciężkich walkach eliminacyjnych zawodnicy BKSJJ stanęli 
przed szansą wywalczenia złotego medalu. Na drodze po uprag-
niony medal naszej parze stanęła para z Sosnowca, która zawsze 
deptała nam po piętach. Do walki obie pary przystąpiły w pełnej 
koncentracji, mocna wiara w swoje umiejętności zaowocowała 
wygraną i zdobyciem złotego medalu. Dla naszej nowej pary było 
to docenienie systematycznej i żmudnej 4-miesięcznej pracy. Łu-
kasz Sieńczak już w grudniu wraca do systematycznych treningów 
i będzie startował dalej w parze z Pawłem Michalskim. Natomiast 
Tomasz Kij zacznie starować najprawdopodobniej w parze z Toma-
szem Michalskim. 

Zmiana ta wpłynie bardzo korzystnie dla klubu, ponieważ 
będziemy mieli już dwie bardzo dobre pary w duo systemie i mam 
nadzieję, że uda nam się jeszcze utworzyć kilka par z ćwiczących 
w naszym klubie dzieci, które mogą czerpać wzorce do treningów 
ze swoich klubowych kolegów. 

Po zawodach trener kadry oznajmił, że za wywalczenie złote-
go medalu podczas tych zawodów para nasza będzie reprezentowa-
ła nasz kraj podczas turnieju Międzynarodowego na Słowenii już 
w połowie października. Zarząd Brzozowskiego Klubu Sportowe-
go Ju-Jitsu dziękuje wszystkim, którzy wspierają nasze działania,  
a przede wszystkim Burmistrzowi Brzozowa Józefowi Rzepce, 
Staroście Brzozowskiemu Zygmuntowi Błażowi, Zarządowi Pod-
karpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, Zarządowi Grupy 
Koronki S.A., Andrzejowi Pietryce – Firma Polikat, Andrzejowi 
Bieńczakowi - Eleo-Budmax, Janowi Dudyczowi – ZBJ Brzozów, 
ZHUW Lasek s.c. – Lasek Gold Brzozów, bankowi PEKAO S.A. 
w Brzozowie oraz właścicielowi gabinetu rehabilitacji zdrowotnej 

Puchar Polski seniorów w Sosnowcu

Eskulap Januszowi Tomoniowi. Zainteresowanych zapra-
szam serdecznie na naszą stronę internetową: www.jujitsu.
brzozow.pl

Paweł i Tomasz podczas demonstracji swoich umiejętności 
w walce finałowej

Prezes BKSJJ Andrzej Kędra

Rodzinna fotografia z trenerem po udanym debiucie zawodników

Składniki:
1 pstrąg patroszony
sok z cytryny
przyprawa do ryb
sól, pieprz

Pstrąga umyć, oczyścić, osuszyć posypać przyprawami 
i pozostawić na godzinę w chłodni. Następnie ułożyć na 
blaszce i włożyć do nagrzanego pieca. Piec około 15 min. 
W temperaturze 140°C, podawać z warzywami lub surów-
kami. 

Pstrąg pieczony
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HOROSKOP

Litery z pół ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą rozwiązanie.

BARAN (21 III – 20 IV)
Ważne staną się relacje międzyludzkie. Naucz się utrzymywania 
dobrych kontaktów i dążenia do porozumienia. Jesteś pobudzony 
bardziej niż zwykle i trudno Ci zapanować nad emocjami. Staraj się 

zachować spokój i równowagę wewnętrzną. W miłości dobra koniunktura, ale 
więcej mów o tym, co czujesz. Najtrudniejsze sprawy dotyczą domu i rodziny.

BYK (21 IV – 21 V)
Obowiązkowość, błyskotliwość i wspaniałomyślność - to cechy, 
dzięki którym zjednałeś sobie ostatnio przychylną opinię otoczenia. 

Chociaż naprawdę trudno w to uwierzyć, zbliża się koniec Twoich kłopotów 
finansowych. W Twoim związku będzie zdecydowanie więcej słońca, radości, 
a także uśmiechu. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Ogranicz wydatki. W pracy zastój i brak mobilizacji. Ważniejsze sta-
ną się kontakty towarzyskie, rozmowy i wyjaśnianie spraw. Zaanga-

żuj się bardziej w problemy urzędowe i prawne. W uczuciach okazujesz nad-
wrażliwość. Nie obrażaj się o byle co. Pamiętaj, zdrowy rozsądek daje większe 
poczucie bezpieczeństwa.

RAK (22 VI – 23 VII)
Jesteś przemęczony. Koniecznie znajdź czas na odpoczynek. Zadbaj 
o zdrowie. Nie przenoś spraw zawodowych do domu. Cierpliwie  

i konsekwentnie realizuj swoje zamierzenia. Los wymaga od Ciebie walki  
o swoje racje. 

LEW (24 VII – 23 VIII)
W tym okresie postarasz się skrupulatnie i zgodnie z zasadami wypeł-
niać wszystkie obowiązki. Bardzo możliwe, że przy minimalnym wy-

siłku zechcesz osiągnąć maksymalny zysk. Brak kłopotów oraz powodów do 
stresu będzie miał pozytywny wpływ na ogólną kondycję Twego organizmu.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
Ostatnio spędzasz całe dnie w pracy, zaniedbując swoich bliskich. 
Nie dziw się więc, że mają do Ciebie pretensje i zarzucają Ci brak za-
interesowania domem. Twoje życie nabierze tempa, a Ty przestaniesz 

przejmować się błahostkami.

WAGA (24 IX – 23 X)
W finansach możesz stawiać żądania. Twoje życzenia powinny zo-
stać spełnione. Krótkie podróże dobrze Ci zrobią. Szczególnie, jeśli 
dotyczą interesów. W pracy zrób coś za kogoś. Może być to przepust-

ka dla Ciebie do czegoś lepszego. Los wymaga od Ciebie rozsądku w miłości. 
SKORPION (24 X – 22 XI)
Zastanów się, co mógłbyś naprawić, co zrobić od nowa. Jest to dobry 
czas, aby coś zmienić w monotonii życia. Kieruj się fantazją i włas-
nymi odczuciami. Teraz ważniejszy jest dom niż przyjaźnie. Musisz 

wybrać. Los wymaga od Ciebie większej samodyscypliny. Pamiętaj, co się od-
wlecze, to nie uciecze.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
Wreszcie nadarzy się okazja wykorzystania Twoich licznych talen-
tów. Będziesz mógł rozwinąć skrzydła i pokazać bliskim, na co Cię 
stać. Możesz liczyć na poparcie przyjaciela. Dzięki niemu poczujesz 

się dowartościowany i potrzebny. Wiosna tuż, tuż. Warto więc przygotować się 
do niej od stóp do głów. 

KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I)
W pracy docierają do Ciebie informacje, na które możesz nie zwró-
cić uwagi. Staraj się jednak niczego nie lekceważyć. To, co wydaje 

się drobiazgiem, stanie się najważniejsze. Ktoś ze współpracowników okaże 
się niezwykle pomocny w realizowaniu zadania z przeszłości. Wiele będzie 
zależało od Twojej samodzielności. 

WODNIK (21 I – 19 II)
Miesiąc raczej spokojny. Pozwoli Ci na zrealizowanie spraw, z któ-
rymi od dawna zwlekasz. Poczujesz swoją siłę. Pokonasz ważnego 
wroga, nie wiedząc, w jaki sposób Ci się to udało. W miłości dobra 

koniunktura. Osobie kochanej poświęć teraz jak najwięcej czasu. 
RYBY (20 II – 20 III) 
Wskazane są krótkie podróże i zmiana środowiska. Wprowadzaj 
urozmaicenia, to poprawi Twój nastrój. Unikaj monotonii. Poza tym 

wszystko toczy się utartymi ścieżkami. Los wymaga od Ciebie więcej uśmie-
chu na co dzień. Pamiętaj, jak widzisz sam siebie, tak widzą Cię inni.

1) rozbójnik, bandyta
5) wielki poemat epicki, 
7) podstawowy, pojedynczy 
zespół chromosomów jądra 
komórkowego
9) pastwa, ofiara
10) siostra Selene i Heliosa; 
matka wiatrów
12) przełożony zgromadze-
nia, zakonu rycerskiego
13) bom na małych jachtach 
śródlądowych
14) wąż z „Księgi dżungli”
15) rzeka w Czechach i 
Niemczech, przepływa przez 
Hradec Kralowe, Hamburg, 
Drezno

2) imię Kobieli, aktora
3) jednostka monetarna 
Japonii
4) izba bez okien, służąca 
dawniej do przechowywania 
zapasów
6) autorka wierszy
8) obok liryki i dramatu
11) prostokątny kawałek tka-
niny albo dzianiny służący 
jako okrycie szyi, ramion
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