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POWIAT BRZOZOWSKI

XV sesja Rady Powiatu 
Brzozowskiego

Jacek Cetnarowicz

9 listopada br. odbyła się XV sesja Rady Powiatu Brzo-
zowskiego. Po odczytaniu porządku obrad Radni przyjęli 
protokoły z XIII i XIV sesji. Następnie wysłuchali sprawo-
zdania Sekretarza Powiatu Ewy Tabisz z wykonania uchwał  
i wniosków z poprzedniej sesji oraz Starosty Zygmunta Błaża  
z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Kolejnym punktem sesji było przedstawienie przez 
Przewodniczącego Rady Powiatu Henryka Kozika informacji  
o oświadczeniach majątkowych złożonych przez członków Rady 
Powiatu. Informację o oświadczeniach majątkowych członków 
Zarządu Powiatu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, jak również 
Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz osób wy-
dających decyzje administracyjne w imieniu Starosty przedsta-
wiła Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz.

Następnie Rada Powiatu wysłuchała sprawozdań: 
- Edwarda Ząbka – Komendanta Powiatowego Policji „O sta-

nie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu 
Brzozowskiego”,

 - Mirosława Szmyda – Komendanta Powiatowego PSP  
„O bezpieczeństwie publicznym w Powiecie Brzozowskim  
w zakresie realizowanym przez Komendę Powiatową Państwo-
wej Straży Pożarnej w Brzozowie”,

- Tadeusza Pióro - Powiatowego Inspektora Sanitarnego „Z dzia-
łalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Po-
wiecie Brzozowskim”,

- Roberta Kilara – Zastępcy Powiatowego Lekarza Weteryna-
rii „O stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu 
Brzozowskiego, w zakresie dotyczącym działalności Powiato-
wego Inspektoratu Weterynarii w Krośnie”,

- Edwarda Olejko – Powiatowego Inspektora Budowlanego  
„Z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowla-
nego w Brzozowie”.

  W trakcie sesji radni podjęli uchwały w sprawach:
- wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania spra-

wozdania finansowego za 2007 rok Szpitala Specjalistycznego 
w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. 
Ks. B. Markiewicza,

- zmian w budżecie Powiatu Brzozowskiego na 2007 rok.
W trakcie sesji Radni i zaproszeni goście nie zgłosili żad-

nych interpelacji i zapytań.

24 października br. Starosta Brzozowski spotkał się  
z Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego Bogdanem 
Rzońcą. Przedmiotem spotkania były m.in. sprawy związane 
z budową obwodnicy Brzozowa. Poruszony został także temat 
wykorzystania środków unijnych z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w latach 2007-
2013.

Kolejne spotkanie z Wicemarszałkami Województwa 
Podkarpackiego Bogdanem Rzońcą i Kazimierzem Ziobro miało 
miejsce 8 listopada br. Dotyczyło ono wsparcia finansowego dla 
brzozowskiego szpitala, a dokładnie rozbudowy i modernizacji 
Izby Przyjęć. Planowanymi efektami inwestycji mają być m.in.: 
Poradnia Chemioterapii z Pracownią przygotowania leków i ga-
binetem dziennej chemioterapii, doposażenie pracowni diagno-
styczno-zabiegowych w nowoczesną aparaturę medyczną oraz 
dostosowanie dostępu do obiektu dla osób niepełnosprawnych. 
Planowany łączny koszt tej inwestycji to około 2,5 mln zł.

26 października br. miało miejsce spotkanie Starosty 
Brzozowskiego Zygmunta Błaża z Podkarpackim Wojewódz-
kim Lekarzem Weterynarii Mirosławem Welzem. 

Rozmowy dotyczyły utworzenia w Brzozowie Powiato-
wego Inspektoratu Weterynarii. Do chwili obecnej lukę w za-
kresie usług weterynaryjnych wypełniał Powiatowy Inspektorat 
Weterynaryjny w Krośnie, jednak chcąc ułatwić dostęp do tej 
służby rolnikom oraz ze względu na typowo rolniczy charak-
ter naszego powiatu, Starosta Brzozowski już jakiś czas temu 
podjął działania i wystąpił o utworzenie takiej placówki na te-
renie powiatu brzozowskiego. Wstępne ustalenia zakładają, że 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzozowie zacznie funk-
cjonować od 1 stycznia 2008 r.

Nawiązanie do tej sprawy miało miejsce 8 listopada br. 
w trakcie spotkania Starosty Brzozowskiego z Wicewojewodą 
Podkarpackim Dariuszem Iwaneczko. Wniosek dot. utworzenia 
w Brzozowie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z pozy-
tywną opinią Wojewody został skierowany do Głównego Leka-
rza Weterynarii, który po pozytywnym zaopiniowaniu przesłano 
do Ministra Rolnictwa z prośbą o ostateczną decyzję.

26 października br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się drugie posie-
dzenie Stałej Konferencji Współpracy Województwa Podkar-
packiego. W obradach wziął udział Wicestarosta Brzozowski 
Janusz Draguła, który był członkiem dwóch zespołów, funkcjo-
nujących w ramach tejże konferencji. Do pracy w tych zespo-
łach został powołany przez Wojewodę Podkarpackiego.

Głównym tematem obrad było zaopiniowanie projek-
tu Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 
– 2013. Program ten będzie głównym źródłem pozyskania 
środków unijnych w najbliższych latach. W trakcie posiedze-
nia wypracowano stanowisko Stałej Konferencji Współpracy 
Województwa Podkarpackiego, w którym zawarto szereg uwag  
i wniosków do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Podjęta uchwała, zawierająca propozycję zmian w RPO, została 
przesłana do rozpatrzenia Zarządowi Województwa Podkarpa-
ckiego. 

Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu 
wygłosił Edward  Ząbek

Z życia powiatu

*******

*******
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“Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, 
aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, 

szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, 
szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna”

Jan Paweł II

Lekcja Niepodległości

Jak co roku, 11 listopada w całym kraju trwały uroczystości 
upamiętniające wydarzenia sprzed 89 lat, akcentujące trud, poświęce-
nie i oddanie sprawie niepodległości wielu Polaków. Tego dnia także 
w Brzozowie miały miejsce obchody rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości.

Rozpoczęła je uroczysta msza św. koncelebrowana w intencji 
Ojczyzny, którą w brzozowskiej kolegiacie odprawił Proboszcz parafii 
p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie ks. Dziekan Franciszek 
Rząsa w asyście ks. Pawła Pelca i ks. Tomasza Gościńskiego. Wzięły 
w niej także udział władze powiatu, miasta, delegacje kombatantów, 
organizacji związkowych i partyjnych oraz poczty sztandarowe. 

Następnie, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP  
z Brzozowa, uczestnicy obchodów przeszli pod Pomnik Pamięci Na-
rodu „Tym, którzy życie Polsce oddali”. Tam, po odśpiewaniu hym-
nu państwowego, miała miejsce okolicznościowa recytacja, po czym  

w imieniu władz powiatu i gminy, głos zabrał Burmistrz 
Brzozowa Józef Rzepka. 

Na koniec delegacje władz samorządowych, organi-
zacji społecznych i szkół złożyły pod pomnikiem wieńce  
i wiązanki kwiatów. Uroczystości zakończyła modlitwa za 
Ojczyznę, którą wraz ze zgromadzonymi mieszkańcami 
Brzozowa i okolic odmówił ks. Dziekan Franciszek Rząsa. 

Kwiaty pod pomnikiem złożyli m.in. Przewodniczący Rady Powiatu 
w Brzozowie oraz Starosta i Wicestarosta Brzozowski

Anna Władyka

Drodzy Czytelnicy „Brzozowskiej Gazety Powiatowej”
- aby  wigilijny opłatek wprowadził pokój i miłość,

by blask „świętej nocy” opromienił życie,
a nadzieja i radość zastukały do Waszych drzwi.
Ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz spełnienia nadziei 
w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku

życzy
Redakcja

Niechaj dary radości i pokoju, 
które przynosi światu nowonarodzone Dziecię, 
wypełnią te święta, a atmosfera ciepła i miłości 

gości w Waszych domach i sercach przez cały 2008 rok.
Pełnych szczęścia i wzajemnej życzliwości Świąt Bożego Narodzenia

Mieszkańcom Powiatu Brzozowskiego
życzą

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi...

Przewodniczący Rady  
Powiatu Brzozowskiego

Henryk Kozik

Wicestarosta Brzozowski
Janusz Draguła

Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy życzyć 
mieszkańcom gminy Brzozów i powiatu brzozowskiego 

aby ten czas spędzony w gronie najbliższych 
przyniósł wiele radości, ciepła i optymizmu, 

a wszystkie dni w Nowym Roku były tak piękne i szczęśliwe, 
jak ten jedyny w swoim rodzaju  wigilijny wieczór

W tym dniu radosnym, oczekiwanym,
Gdy gasną spory, goją się rany, (…)

Niech mały Jezus w sercach zagości…

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Pilszak

Burmistrz Brzozowa
Józef Rzepka



e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl �

INFORMACJE  Z  POWIATU

Tomasz Bober

89 lat temu Polska odzyskała niepod-
ległość po 123 latach zaborów. Dziś, 11 listo-
pada 2007 roku, obchodziliśmy w Domaradzu 
kolejną rocznicę tego wydarzenia. Uroczystość 

Obchody Święta 
Odzyskania Niepodległości

Okolicznościową część artystyczną przygotowali gimnazjaliści z Domaradza

rozpoczęła się od przemarszu pocztów sztandarowych straży pożar-
nych oraz delegacji pracowników Urzędu Gminy z okolicznościo-
wym wieńcem do domaradzkiego Sanktuarium. Tam dołączyły do 
nich poczty sztandarowe kombatantów AK oraz Szkoły Podstawowej  
Nr 1 w Domaradzu.

W Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy ksiądz pro-
boszcz Wiesław Przepadło odprawił uroczystą mszę świętą, podczas 
której grupa młodzieży z gimnazjum przedstawiła okolicznościowy 
program artystyczny nawiązujący do wydarzeń minionych lat. Po 
mszy świętej wszyscy zgromadzeni prowadzeni przez orkiestrę dętą 
Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu udali się na cmentarz, 
gdzie pod krzyżem Ofiar Katynia delegacja pracowników Urzędu 
Gminy w Domaradzu na czele z Wójtem Janem Pilchem złożyła oko-
licznościowy wieniec. Wójt Gminy Domaradz wygłosił krótkie prze-
mówienie, a orkiestra dęta odegrała wiązankę pieśni żołnierskich.fot. Tomasz Bober

Mariola Tomkalska urodziła się 3 listopada 1957 r. w Brzozowie, gdzie 
w latach 1964-1972 uczęszczała do szkoły podstawowej. W rodzinnym mie-
ście spędziła lata młodości, podejmując naukę w Liceum Ogólnokształcącym 
w Brzozowie, a następnie w Policealnym Studium Zawodowym wybierając 
specjalność geodezja urządzeń rolnych. Po jego ukończeniu w 1979 r. rozpo-
częła pracę zawodową w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w 
Krośnie na stanowisku referenta. W roku 1984 w związku z reorganizacją WB-
GiTR została przeniesiona do Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie – Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Gruntami, gdzie pracowała na stanowisku inspektora, 
zajmując się sprawami z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych. 

Pracując zawodowo podjęła w 1986 r. studia zaoczne na Akademii Rol-
niczej w Krakowie na kierunku geodezja urządzeń rolnych. Po utworzeniu  
w 1990 r. Urzędów Rejonowych przeszła z dniem 1 września 1990 r. do pracy 
w Urzędzie Rejonowym w Krośnie – Biuro w Brzozowie, gdzie pracowała na 
stanowisku inspektora rejonowego i starszego inspektora rejonowego, zajmu-
jąc się sprawami gospodarki gruntami i ochrony gruntów rolnych i leśnych. 
Uznając konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji kontynuowała studia 
na Akademii Rolniczej w Krakowie, uzyskując tytuł magistra inżyniera geo-
dety o specjalności geodezja urządzeń rolnych. 

Zdobyte kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w pełni starała się wy-
korzystać w pracy zawodowej w brzozowskim Biurze Urzędu Rejonowego, a 
następnie w Starostwie Powiatowym w Brzozowie, które powstało 1 stycznia 
1999 r., po likwidacji z dniem 31 grudnia 1998 r. Urzędów Rejonowych. Po-
dejmując pracę w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 
Starostwa Powiatowego w Brzozowie, zajmując się zagadnieniami ochrony 
gruntów rolnych i leśnych, gospodarki gruntami, a następnie ewidencją grun-

tów i budynków miasta Brzozowa oraz gminy 
Dydnia. Pracowała na stanowisku Z-cy Naczelnika 
Wydziału, Kierownika Referatu Ewidencji Grun-
tów i Budynków, a także inspektora. Chcąc dosko-
nalić i rozszerzyć swoje kwalifikacje uzupełniła 
swoje wykształcenie na studiach podyplomowych 
na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszty-
nie, które ukończyła w 2002 r. uzyskując dyplom 
z zakresu szacowania nieruchomości. Poza pracą 
zawodową czynnie uczestniczyła w pracy Stowa-
rzyszenia Geodetów Polskich, w strukturach któ-
rego pełniła okresowo funkcję Z-cy Przewodni-
czącego Koła SGP w Brzozowie, a także członka 
Zarządu Oddziału SGP w Krośnie.

W trudnej pracy zawodowej geodety 
– urzędnika starała się służyć petentom, ale tak-
że współpracownikom swoją wiedzą i doświad-
czeniem, podejmując kolejne wyzwania, które 
zostały znacznie ograniczone pojawiającymi 
się w ostatnich latach kłopotami zdrowotnymi,  
a w dniu 24 listopada 2007 r. brutalnie przerwane 
Jej nagłym odejściem. 

„Wszystko dzieje się w swoim czasie, 
wszystko... zawsze właściwą godzinę biją Boże 
zegary” pisał R. Brandstaetter, ale dla nas, dla 
których była współpracownikiem, Koleżanką  
i Przyjacielem Jej śmierć przyszła niespodziewa-
nie i stanowczo za wcześnie. Tadeusz Kotarbiński 
pisał: „Przeszłość zachowana w pamięci staje się 
częścią teraźniejszości”. Zachowamy przeszłość  
z Tobą, Mariolka w naszej pamięci. 

IN MEMORIAM
mgr inż. 

Mariola Tomkalska
(1957-2007)

W chłodny poniedziałek 26 listopada 2007 r. pożegnaliśmy na zawsze 
naszą koleżankę i współpracownika mgr inż. Mariolę Tomkalską. Odeszła od 
nas nagle 24 listopada, zaledwie 3 tygodnie po ukończeniu 50 lat.

Józef Krzysztof Fiejdasz
Geodeta Powiatowy

P.S. Pożegnaliśmy Mariolę na uroczystości po-
grzebowej w kaplicy cmentarnej, skąd nastąpiło 
odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmenta-
rzu parafialnym w Brzozowie. W ostatniej drodze 
towarzyszyło Jej liczne grono przyjaciół, koleża-
nek, kolegów geodetów, współpracowników. 
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8 listopada br. w Urzędzie Gminy  
w Domaradzu odbyło się posiedzenie 
Brzozowskiego Konwentu Samorządo-
wego. Na spotkanie przybyli: Dyrektor 
Departamentu Programów Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich Urzędu Marszałkow-
skiego w Rzeszowie Mariusz Bednarz, 
Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, Wi-
cestarosta Brzozowski Janusz Draguła, 
Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, Zastępca 
Burmistrza Brzozowa Piotr Stańko oraz 
Wójtowie Gmin: Dydnia – Jerzy F. Adam-
ski, Nozdrzec – Antoni Gromala, Haczów 
– Stanisław Jakiel, Domaradz – Jan Pilch, 
Jasienica Rosielna – Marek Ćwiąkała,  
a także Sekretarz Gminy Domaradz Stani-
sław Gierula. 

W posiedzeniu wzięli udział rów-
nież: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  
w Brzozowie Józef Kołodziej, Prezes Lo-
kalnej Grupy Działania „Ziemia Brzozow-
ska” Alina Maślak, Radca Prawny Staro-
stwa Powiatowego w Brzozowie Lucyna 
Gosztyła oraz Naczelnik Wydziału 
Rozwoju Regionalnego i Promocji 
Powiatu Piotr Tasz.

Konwent rozpoczął się uru-
chomieniem infokiosku  w Urzę-
dzie Gminy w Domaradzu, który 
został zainstalowany przez Powia-
towy Urząd Pracy w Brzozowie. 
Na wstępie Dyrektor Józef Koło-
dziej przybliżył wszystkim obsługę 
i najważniejsze informacje doty-
czące infokiosku. Powiedział m.in.: 
Dzisiaj uruchamiamy pierwszy  
z ośmiu infokiosków, które zostały 
zakupione przez PUP w Brzozowie 
za łączną kwotę 48 tysięcy złotych. 
Pozostałe infokioski zamontowa-
ne zostaną do końca listopada  
w pozostałych gminach i Starostwie 
Powiatowym w Brzozowie. Mam 
nadzieję, że będą one dobrze słu-
żyć mieszkańcom naszego powiatu  
i przybliżą im szeroko pojętą tematy-
kę rynku pracy. Jeżeli ta forma prze-
kazu informacji spotka się z akcep-
tacją i będzie wykorzystywana przez 
osoby bezrobotne i poszukujące 
pracy, to w roku 2008 wyposażymy 
w infokioski, w pierwszej kolejności 
szkoły ponadgimnazjalne, a następ-
nie biblioteki i inne miejsca ogólnie 
dostępne dla mieszkańców powiatu. 

Następnie Starosta Brzozow-
ski i Wójt Gminy Domaradz doko-
nali symbolicznego uruchomienia 

infokiosku. (więcej informacji na temat 
infokiosków na str. 19)

W dalszej kolejności spotkania 
uczestnicy wysłuchali prezentacji założeń 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013, którą przedstawił Dy-
rektor Mariusz Bednarz. W swoim wystą-
pieniu przybliżył zebranym podstawowe 
założenia, jak również zakres, cele oraz 
działania programu opartego na czterech 
głównych osiach priorytetowych: go-
spodarczej, środowiskowej, społecznej  
i LEADER. Poruszył on zagadnienia do-
tyczące: szkoleń dla osób zatrudnionych  
w rolnictwie, rent strukturalnych, wspie-
rania gospodarstw niskotowarowych,  
a także omówił temat poprawy środowi-
ska naturalnego, zalesiania gruntów rol-
nych oraz inwestycje związane z odnową  
i rozwojem wsi. 

Po wyjaśnieniu pytań zadawa-
nych Dyrektorowi M. Bednarzowi przez 
uczestników konwentu, przedstawiciele 

gmin i powiatu brzozowskiego 
omówili kwestie utworzenia sto-
warzyszenia, w celu zapewnienia 
sobie możliwości uczestniczenia 
w pozyskiwaniu środków europej-
skich, przewidzianych w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. Ze-
brani wysłuchali również informa-
cji Prezesa Aliny Maślak, na temat 
funkcjonowania Lokalnej Grupy 
Działania „Ziemia Brzozowska” 
powołanej w kwietniu 2006 r.

Następnie Starosta Zyg-
munt Błaż przekazał wszystkim 

informację dotyczącą przygo-
towań związanych z utworze-
niem Powiatowego Inspekto-
ratu Weterynarii w Brzozowie. 
Czynione są wszelkie starania, 
aby zaczęła ona funkcjonować  
z dniem 1 stycznia 2008 r.

W ostatnim punkcie po-
siedzenia Wicestarosta Janusz 
Draguła, na podstawie informa-
cji uzyskanej od Dyrektora Pod-
karpackiego Oddziału General-
nej Dyrekcji Gróg Krajowych, 
omówił temat zaawansowania 
prac planistycznych, związanych  
z budową i modernizacją drogi 
krajowej S-19.

Brzozowski Konwent Samorządowy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie  
Józef Kołodziej

Symboliczne uruchomienie infokiosku przez Starostę Brzozowskiego  
i Wójta Gminy Domaradz

Dyrektor Mariusz Bednarz podczas prezentacji PROW 2007-2013
Anna Kałamucka
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Kochają tańczyć

Już po raz dziewiąty, Gminny Ośrodek 
Kultury i Wypoczynku w Haczowie, Starostwo 
Powiatowe w Brzozowie oraz Stowarzyszenie 
Miłośników Sportowego Tańca Towarzyskiego 
w Krośnie byli organizatorami Ogólnopolskiego 
Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta 
Gminy Haczów. Ta widowiskowa impreza, nad 
którą patronat honorowy objął Starosta Brzozow-
ski Zygmunt Błaż, miała miejsce 24 listopada br. 
w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ha-
czowie.

Tego dnia na parkiet, przy brawach pub-
liczności i dziesiątkach fleszów, weszło 71 par 
z  17 klubów tanecznych: Akademia Tańca „Na-
dir” Rybnik, „Aksel” Rzeszów, „Axis”  Nowy 
Sącz, „Bawinek” Politechnika Kraków, „Car-
men” Kraków, „Elida” Mielec, „EmiKa” Pałac 
Młodzieży Tarnów, „Gasiek” Rzeszów, „Gracja” 
Krosno, „Klasa” Tarnów, KTT „Dżet” Rzeszów-
Boguchwa, „Samba”  Tarnobrzeg, „Styl” Radom, 
„Takt” Chełm, „Takt” Kraków, „Twist” Ostrowiec 
Świętokrzyski, „Złota Para” Dębica.

Imprezę tradycyjnie po-
prowadził Adam Berkowicz z Ja-
sła, obsługę muzyczną zapewnił 
kierownik artystyczny Andrzej 
Orszulak z Krosna, zaś nad cało-
ścią czuwała Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury i Wypoczynku 
w Haczowie – Maria Rygiel. Tan-
cerzy oceniała siedmioosobowa 
komisja w składzie: sędzia głów-
ny Ryszard Piasta (Opole), Hen-
ryk Kosubek (Katowice), Jolanta 
Trzemżalska (Gliwice), Krzysztof 
Gronuś (Kraków), Marcin Skal-
ski (Kraków), Piotr Czarnecki 
(Radom), Jarosław Dziedziczak 
(Kielce).

Turniej przebiegł w atmosferze sportowej 
ale przyjaznej rywalizacji. Zawodnicy zachwyca-
li pięknymi strojami, płynnością ruchów i profe-
sjonalizmem. Wyborowa oprawa oraz zagorzały 
doping publiczności zagrzewał młodych tancerzy 
do wysiłku. – Bardzo się cieszę, że przyjechaliśmy 
do Haczowa. Zdobycie I miejsca to dla nas duża 

radość – mówi laureat I miejsca w kat pow.  
15 lat, klasa „C” Przemysław Mąka. - Taniec 
zawsze sprawiał mi przyjemność. Podczas tań-
ca nie myślę o niczym innym, jestem tylko ja  
i muzyka. Rozwija on wiele cech, takich jak spraw-
ność fizyczna i rytmika ale najbardziej można 
zyskać na osobowości. Stałem się pewniejszy 
siebie, „otworzyłem się”. Najlepiej czuję się  
w Jive, gdyż tak samo jak ja, taniec ten jest 
pełen życia, energii i zabawy.

Zwycięzcy poszczególnych kate-
gorii z dumą mogli wejść na podium. 
Pamiątkowe dyplomy, statuetki  
i upominki rzeczowe ufundo-
wali: Starosta Brzozowski, 
Wójt Gminy Haczów oraz 
Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury i Wypoczynku w Haczo-
wie. Nagrody laureatom wręczyli: Zygmunt 
Błaż – Starosta Brzozowski, Henryk Kozik – Przewodniczący Rady 
Powiatu Brzozowskiego Stanisław Jakiel – Wójt Gminy Haczów oraz Maria 
Rygiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie.

W trakcie turnieju wystąpi-
ła gościnnie Formacja Tańca To-
warzyskiego „Gracja” z Krosna. 
Patronat medialny nad turniejem 
sprawował tygodnik  „Nowe Pod-
karpacie”.

Sympatycy tańca po raz 
kolejny mieli okazję podziwiać 
niezwykłe widowisko. - Chciała-
bym podziękować wszystkim, któ-
rzy w jakikolwiek sposób pomogli  
w organizacji tej imprezy – mówi 
Dyrektor GOKiW w Haczowie 
Maria Rygiel. - Szczególne wyra-
zy wdzięczności kieruję na ręce: 
Starosty Zygmunta Błaża, Wójta 
Gminy Haczów Stanisława Jakie-

la, Dyrektora SP w Haczowie Grzegorza Soboty oraz Bogdana Nycza Dyrek-
tora Przedszkola Samorządowego w Haczowie. Chciałabym też podziękować 
wszystkim sponsorom, którzy nas bardzo wsparli.

 Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie tańcem to-
warzyskim. W pamięci zapisały się nam fantastyczne występy par tanecznych, 
a kolejna, jubileuszowa edycja tej imprezy już za rok.

Najlepsi w poszczególnych kategoriach okazali się:

8-9 lat, kl. ”F”, styl: kombinacja: Miłosz Węklar, Anna Jurczak 
- „Gracja” Krosno; 8-9 lat  lat, kl. „E”, styl: kombinacja: Alek-
sander Kurcoń, Daria Korona - „Gracja” Krosno; 12-13 lat, kl. 
„F”, styl: kombinacja: Przemysław Szczyrek, Martyna Szczy-
rek - „Złota Para” Dębica; 12-13 lat, kl. „E”, styl: kombinacja: 
Bartosz Komsta,  Natalia Szafer - „Aksel” Rzeszów; 10–11 lat, 
kl. „E”, styl: kombinacja: Sebastian Orszulak, Daria Longawa 
- „Gracja” Krosno; 10–11 lat, kl. „D”, styl: kombinacja: Patryk 
Toropolski, Sylwia Machowska - „Gracja” Krosno; 12–13 lat, kl. 

„D”, styl: kombinacja: Sebastian Nowak, Anna Nowak 
- „Gracja” Krosno; 14 –15 lat, kl. „D”, styl: kombina-
cja: Marcin Galica, Katarzyna Wołowiec - „Elida” Mie-
lec; pow. 15 lat, kl. „C”, styl: Latin: Przemysław Mąka, 
Jadwiga Stypuła  - „Axis” Nowy Sącz; pow. 15 lat, kl. 
„C”, styl: Standard: Bartosz Majewski, Joanna  Kisie-
lewska - „Bawinek” Politechnika Kraków; pow. 15 lat, 
kl. „B”, styl: Latin: Kamil Mróz, Kamila Mikuła - „Kla-
sa” Tarnów; pow. 15 lat, kl. „B”, styl: Standard: Jakub 
Grzybek, Natalia Żukowska - Akademia Tańca „Nadir” 
Rybnik

Anna Władyka

Laureaci kat. pow. 15 lat, kl. „C”, styl: Latin 
wraz z organizatorami

Turniej Tańca Towarzyskiego w Haczowie
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Społeczna Straż Rybacka Powiatu Brzozowskiego utworzo-
na została w 2000 r. na mocy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. 
– o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 759). 
Na podstawie art. 24 ust. 1 i 1a  cyt. powyżej ustawy na wniosek 
Starosty, Rada Powiatu Brzozowskiego Uchwałą Nr XIV/73/2000 
z dnia 20 czerwca 2000 r. wyraziła zgodę na utworzenie Społecznej 
Straży Rybackiej Powiatu Brzozowskiego przez Okręg Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Krośnie oraz uchwaliła jej regulamin, 
stanowiący załącznik do uchwały.

Należy podkreślić, że po likwidacji Straży Ochrony Przy-
rody w 2001 r. Społeczna Straż Rybacka jest jedyną strażą o cha-
rakterze społecznym, działającą w szeroko rozumianej ochronie 
środowiska. Nadzór specjalistyczny nad Społeczną Strażą Ryba-
cką sprawuje wojewoda poprzez Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Rybackiej. Zadaniem SSR jest współdziałanie  
z PSR w zakresie kontroli przestrzegania ustawy oraz prze-
pisów wydanych na jej podstawie. Szczegółowe zasady tej 

współpracy określone zostały w rozporządzeniu MRiRW 
z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie zakresu i warunków 
współpracy PSR ze SSR (Dz. U. Nr 5, poz 55). Straż-
nik Społecznej Straży Rybackiej posiada następujące 
uprawnienia określone w art. 23, pkt 1-3 i 4 lit. b ustawy  
o rybactwie:
- kontrolowanie dokumentów uprawniających do połowu ryb 

u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdza-
jących pochodzenie ryb u osób przetrzymujących ryby do 
obrotu (art. 23, pkt 1),

- kontrolowanie ilości, masy i gatunków odławianych ryb, 

Straż Rybacka
Zbigniew Knap – ur. dnia 11 lute-
go 1967 r. w Dynowie, żonaty, oj-
ciec trójki dzieci, zam. w Nozdrzcu 
W 1987 r. rozpoczął służbę wojsko-
wą, po jej ukończeniu zaczął pracę 
w Państwowej Straży Pożarnej  
w Brzozowie. Od 2002 r. pracuje  
w KM PSP w Rzeszowie pełniąc 
służbę na Posterunku w Dynowie.

Anna Władyka: Dla jednych taniec towarzyski to rozrywka, 
dla innych dyscyplina sportowa. Czym dla Ciebie jest taniec?
Jadwiga Stypuła: Taniec to dla mnie naturalna ekspresja. Jest 
tym, co kocham i z czym wiążę moją przyszłość.
AW: Jak to się stało, że związałaś z nim swoje życie? 
JS: Już jako malutka dziewczynka 
zamykałam się w pokoju i tańczyłam. 
Mama w wieku 10 lat postanowiła 
zapisać mnie na kurs tańca i od tego 
czasu taniec jest moją pasją.
AW: Jak wspominasz początki ka-
riery tanecznej?
JS: Nie były łatwe. Na początku mu-
siałam się zaaklimatyzować i znaleźć 
partnera. Głęboko w pamięci zapadły 
mi pierwsze obozy taneczne. Po trze-
cim dniu takiego obozu bolały mnie 
wszystkie części ciała. Było ciężko, ale 
z czasem wszystko przychodziło coraz 
łatwiej.
AW: Okupione to jednak było inten-
sywnymi treningami.
JS: To prawda. Każdy trening jest 
bardzo intensywny i ważny. Staram się 
na nich rozwijać swoje umiejętności 
taneczne, a także aktorskie, które rów-
nież w tańcu są potrzebne. 
AW: W których momentach tańca możemy je zauważyć?
JS: Każdy taniec ma coś oddać czy przekazać. Na przykład tango 
opowiada o kłótni kochanków, rumba to teatr miłości, paso doble 
ma zaprezentować wejście na arenę oraz walkę z bykiem. W każ-
dym tańcu są przydatne umiejętności aktorskie, które są wplatane 
w jego przesłanie, treść. 
AW: A w jakich tańcach czujesz się najlepiej?

JS: Z pewnością świetnie czuję się w tańcach 
latynoamerykańskich. Uwielbiam rumbę, bo 
jest pełna emocji.
AW: Kto jest Twoim idolem w tej dziedzi-
nie?
JS: Moją idolką jest Elena Khvorova. Jest 
przepiękna, skromna, no i ślicznie tańczy.
AW: Zawodowi tancerze wymieniają spo-
ro korzyści, zwłaszcza zdrowotnych, pły-
nących z tego sportu. Co Ty mogłabyś po-
wiedzieć na ten temat?
JS: Rzeczywiście taniec towarzyski daje pra-
widłową sylwetkę i świetną kondycję. Myślę 
jednak, że taniec rozwija człowieka nie tylko 
sprawnościowo, ale i duchowo. Kiedy tańczę 
wszystko inne znika. Mogę się odstresować, 
rozwijać własną osobę. Poza tym, mam oka-
zję poznawać wspaniałych tancerzy. Taniec 
mnie cieszy i sprawia przyjemność.
AW: Jest też satysfakcja i nagrody sporto-
we oraz medale. Jakie są Twoje osiągnię-
cia w tańcu?

JS: Za moje osiągnięcie uważam przejście do klasy C (a może 
już niedługo do B) oraz 5 miejsce na turnieju Mariana Wie-
czystego. Bardzo sobie cenię każdy medal i zwycięstwo. Każ-
dy turniej daje cenne doświadczenia.
AW: Zatem dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych awan-
sów i sukcesów sportowych.

Taniec jest moją pasją Jadwiga Stypuła – zawodniczka klubu 
tanecznego „AXIS” w Nowym Sączu, 
w IX Ogólnopolskim Turnieju Tańca 
Towarzyskiego w Haczowie została 
laureatką I miejsca w kat. wiekowej po-
wyżej 15 lat (klasa „C”), w stylu Latin 
oraz II miejsca w stylu Standard.

Wręczenie nagród podczas turnieju w Haczowie

Rozmawiała Anna Władyka
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Spotkanie strażników SSR z nowo powołanym komendantem

Kazimierz Filar
Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa

przetrzymywanych lub wprowa-
dzanych do obrotu oraz przed-
miotów służących do ich połowu 
(art. 23, pkt 2),

- zabezpieczenia porzuconych 
ryb i przedmiotów służących do 
ich połowu w wypadku niemoż-
ności ustalenia ich posiadacza  
(art. 23, pkt 3),

- w przypadku uzasadnionego po-
dejrzenia popełnienia przestęp-
stwa lub wykroczenia – obieranie 
za pokwitowaniem ryb i przed-
miotów służących do ich połowu 
(art. 23, pkt 4 lit. b) z tym, że nale-
ży przekazać za pokwitowaniem 
uprawnionemu do rybactwa,  
a przedmioty zabezpieczyć.

W związku z rezygnacją z pełnio-
nej funkcji dotychczasowego komendan-
ta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu 
Brzozowskiego Krzysztofa Pelczara  - 

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Węd-
karskiego w Krośnie Uchwałą nr 2/09/07  
z dnia 3 września 2007 r. powołał z dniem 
4 września 2007 r. Zbigniewa Knapa na 
Komendanta SSR Powiatu Brzozowskie-
go.

16 listopada br. w sali 
narad Starostwa Powiatowego  
w Brzozowie zorganizowane 
zostało spotkanie strażników 
SSR Powiatu Brzozowskiego  
z nowo powołanym komendan-
tem. W spotkaniu uczestniczyli: 
Wicestarosta Brzozowski Janusz 
Draguła oraz  Prezesi Kół Pol-
skiego Związku Wędkarskiego 
w Nozdrzcu i Haczowie.

W trakcie posiedzenia 
omówione zostały sprawy or-
ganizacyjne dotyczące głów-
nie problemów występujących  

w bieżącej działalności oraz 
przypomniano zakres uprawnień 

przysługujących strażnikom Społecznej 
Straży Rybackiej w świetle obowiązują-
cych przepisów.

Starosta Brzozowski oraz Rada Organizacji Pozarządowych 
Powiatu Brzozowskiego byli organizatorami „Powiatowej Konfe-
rencji Organizacji Pozarządowych”. Odbyła się ona 22 listopada br. 
w sali narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie. 

Konferencję otworzył Przewodniczący ROPPB Edward Roz-
enbajgier. Powitał on zaproszonych gości: Z-cę Dyrektora Depar-
tamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Rze-
szowie Wojciecha Trzaskę, Podinspektora w Biurze Koordynacji 
Współpracy z Samorządami i Organizacjami Urzędu Marszałkow-
skiego w Rzeszowie Wojciecha Jurasza, Dyrektora Fundacji Rozwo-
ju Demokracji Lokalnej w Rzeszowie Grzegorza Nowakowskiego, 
Starostę Brzozowskiego Zygmunta Błaża, Sekretarz Powiatu Ewę 
Tabisz, Z-cę Burmistrza Brzozowa Piotra Stańkę, Wójta Gminy Do-
maradz Jana Pilcha, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzozowie 
Stanisława Pilszaka oraz prezesów stowarzyszeń i przedstawicielki 
kół gospodyń wiejskich. E. Rozenbajgier przybliżył zebranym struk-
turę Rady, przedstawił Z-cę Przewodniczącego ROPPB Stanisława 
Pilszaka, Sekretarz Teresę Mazur oraz osoby z poszczególnych 
gmin, które także w niej działają. Przeczytał również listy od po-
słów: Mieczysława Golby, Andrzeja Ćwierza i Wojciecha Pomajdy, 
które napłynęły do Starostwa Powiato-
wego z okazji konferencji.

Następnie Starosta Z. Błaż po-
dziękował zebranym za przybycie  
i zachęcił do szukania możliwości pozy-
skiwania środków finansowych ze źró-
deł zewnętrznych, z których organizacje 
mogą skorzystać. Kolejnym punktem 
konferencji było wystąpienie Wojciecha 
Trzaski, który omówił Regionalny Pro-
gram Operacyjny Województwa Podkar-
packiego na lata 2007-2013. Zaakcento-
wał on programy, w których organizacje 
pozarządowe mogą być beneficjentami  
i zaproponował przedsięwzięcia, których mogą się podjąć. 

Istotnym punktem programu było omówienie działal-
ności ROPPB przez Wiesława Pałkę – przedstawiciela Wo-
jewódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych. Przedstawił 
on też plany powiatowej rady na przyszłość, wśród których 
znalazły się darmowe kursy: z zarządzania projektem, kom-
puterowy, księgowości i dla bezrobotnych. Planowane jest 
także, aby od stycznia w Starostwie Powiatowym w Brzo-
zowie miały miejsce stałe dyżury przedstawicieli rady. Będą 
mogły się tam zgłaszać osoby, które miałyby problem z od-
powiednim napisaniem wniosków. 

Głos zabrał również Grzegorz Nowakowski, który 
gorąco zachęcił uczestników konferencji do współpracy  
z samorządami i omówił aplikowanie do Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki. Konferencję zakończyły dwugo-
dzinne warsztaty nt. zarządzanie projektem. 

Konferencja Organizacji Pozarządowych

Wojciech Trzaska

W konferencji wzięło udział liczne grono prezesów 
organizacji pozarządowych

Anna Władyka
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Historia powstania widowiska sięga 1936 roku. Wg kroniki 
prowadzonej przez Stanisława Wysockiego przedstawia się nastę-
pująco. 

Autor, będąc w latach 1934-1965 przewodniczącym Teatru 
i Chóru Ludowego w Haczowie, był równocześnie w latach 1935-
1939 członkiem Zarządu Związku Teatrów i Chórów Ludowych we 
Lwowie. Na jednym z posiedzeń Zarządu w 1936 roku zapytano 
Wysockiego czy Teatr i Chór Ludowy nie wystawiłby jakiegoś ob-
rzędu ludowego z terenu Haczowa na mający się odbyć w maju 
1937 r. konkurs pt „Polska Nizinna w Pieśni i Tańcu” w ramach 
Dni Krakowa. Wysocki zaproponował wystawienie starego wese-
la haczowskiego. Podjął się więc przygotowań, zaczął zbierać od 
starszych haczowian informacje na temat pieśni, zwyczajów i ob-
rzędów z końca XIX wieku ( ok.1880 r.). Melodie do pieśni spisy-
wał wspomniany Bronisław Kaszowski. W ten sposób utworzony 
scenariusz został przyjęty przez Sąd Konkursowy. Nie pozostało 
nic innego jak zaangażować grupę osób chętnych do wystawienia 
przedstawienia i rozpocząć próby. Premiera widowiska odbyła się 
3 maja 1937 roku w Haczowie, przed wyjazdem do Krakowa na 
wspomniany wyżej konkurs. 

W konkursie zespół otrzymał jedną z dwóch nagród za od-
tworzenie z wielkim temperamentem obrzędu weselnego. Hucz-
ne brawa otrzymali wykonawcy za dwa tańce: „polkę bez nogę  
i z wielkim animuszem odtańczoną trumlankę.” Po udanym debiu-
cie fragmenty obrzędu rozwinięto do trzy aktowej sztuki. Akt zwa-
ny „Zaloty” napisano w 1938 roku, a akt „robienie wianków” autor 
napisał w 1961 roku. Cała czteroaktowa sztuka została wystawiona 
z okazji uroczystości 600 - lecia Haczowa. Do 1939 roku „Haczow-
skie Wesele” było wystawiane dwadzieścia razy m.in. w Krakowie, 

Lwowie, Przemyślu, Rzeszowie i innych miastach. 
Po przerwie wojennej reaktywowano działalność „Ha-

czowskiego Wesela” i w 1945 r. zespół wziął udział w Kon-
kursie Zespołów Dramatycznych, Chóralnych i Tanecznych 
gdzie otrzymał nagrodę Wojewody Rzeszowskiego. 

W latach 60-tych „Haczowskie Wesele” otrzymało na-
grodę Ministra Kultury i Sztuki za całokształt działalności 
oraz dotację ze Związku Samopomocy Chłopskiej Zarzą-
du Głównego w Warszawie, gdyż w tym okresie „Wesele” 
działało pod patronatem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Haczowie. Dzięki tym nagrodom zespół odno-
wił damskie i męskie stroje. 

 Od siedemdziesięciu lat zadziwiają kunsztem artystycznym, 
uczą, bawią, a przede wszystkim doskonale prezentują dawne zwycza-
je i promują swoją małą ojczyznę – Haczów. 

Za te wszystkie zasługi Zespół Obrzędowy „Haczowskie We-
sele”, 17 listopada br., odbierał gratulacje i podziękowania w trakcie 
uroczystości okolicznościowych. zorganizowanych specjalnie z okazji 
70-lecia istnienia zespołu. 
 W spotkaniu oprócz obecnych członków zespołu wzięły udział 
osoby, które występowały wcześniej oraz goście. Na ręce Kierownika 

Jak Wesele to tylko… w Haczowie
Brylantowy jubileusz Zespołu Obrzędowego „Haczowskie Wesele”

Magdalena Pilawska

Uroczystość 70-lecia „Haczowskiego Wesela”

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

Artystycznego Bożeny Antosz kwiaty i listy 
gratulacyjne przekazali: Starosta Brzozow-
ski Zygmunt Błaż, który dla zespołu przy-

znał również nagrodę finansową, Wójt Gminy Haczów 
Stanisław Jakiel i Przewodniczący Rady Gminy Haczów 
Tadeusz Kędra oraz Maria Rygiel - Dyrektor GOKiW  
w Haczowie. Obecni na uroczystościach rocznicowych 
mogli obejrzeć nieco skrócona wersję „Haczowskiego 
Wesela” – sztuki autorstwa nieżyjącego już Stanisława 
Wysockiego, haczowskiego chłopa, kolekcjonera miej-
scowego folkloru, mocno rozkochanego w swojej rodzin-
nej wsi. 
    Stanisław Wysocki zbierał i kompletował za-
nikające stroje regionalne i słowa pieśni ludowych, gro-
madził teksty zwyczajów i obrzędów z końca XIX wie-
ku. Melodie do pieśni zapisywał Bronisław Kaszowski.  
W przedmowie do swojej sztuki St. Wysocki napisał: 
„Haczowskie Wesele napisałem dla swojej ukochanej wsi 
rodzinnej, aby nie zaginęły te piękne zwyczaje i obycza-
je, ta gorąca miłość ojczyzny, cześć dla rodziców, posza-
nowanie starszych, te przepiękne stroje haczowskie i ten 
piękny śpiew polski niech płynie ponad łany wsi polskiej, 
niech daje siły i mocy do pracy na ojczystym zagonie”.

Po śmierci Stanisława Wysockiego w 1968 r. kie-
rownictwo nad zespołem przejęła jego córka Bożena An-
tosz, która prowadzi zespół pod dzień dzisiejszy. 

Fragment przedstawienia
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„Dziedzictwo kulturowe szansą na rozwój lokal-
ny” było tematem dwudniowego forum, organizowane-
go w ramach projektu „Ta Brzozowska Ziemia - drugiej 
takiej nie masz...” dofinansowanego z Programu Leader 
+ - Schemat II.  Forum odbyło się w dniach 23-24 paź-
dziernika br. w Nozdrzcu. Organizatorem spotkania było 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzo-
zowska”. Do prac w forum zostały zaproszone osoby re-
prezentujące firmy, instytucje, organizacje i samorządy  
z terenu powiatu brzozowskiego. 

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Prezesa 
LGD Ziemia Brzozowska Aliny Maślak, która serdecz-
nie powitała wszystkich gości. Tomasz Bartnicki - Wi-
ceprezes LGD Ziemia Brzozowska omówił dotychcza-
sowe osiągnięcia Stowarzyszenia i przedstawił tematy 
warsztatów, które były prowadzone przez zaproszonych 
na forum ekspertów.  Poświęcone były one następującym 
zagadnieniom:

- „Rola i rękodzieło artystyczne a rozwój go-
spodarczy” - prowadzącymi zajęcia z tego tematu byli 
Halina Kościńska i Paweł Mentelski. W trakcie prac tej 
grupy tematycznej uczestnicy zwrócili szczególną uwagę 

Dziedzictwo kulturowe szansą na rozwój lokalny

Pamiątkowa fotografia uczestników forum

W 1967 roku „Haczowskie Wesele” wzięło udział  
w Festiwalu Ziem Górskich w Zakopanem. Uczestniczyło 
również w Dożynkach Ogólnopolskich w Lublinie w 1951 r 
i w Warszawie w 1955 i 1963 roku oraz w programie telewi-
zyjnym w Łodzi w 1963. 

„Haczowskie Wesele” było nagrywane przez rozgłoś-
nie Polskiego Radia w Warszawie, Rzeszowie i w Krakowie. 
Haczowianie występowali dużo i chętnie. Do 1968 roku dali 
około 90 występów i przez zespół przewinęło się około 105 
osób. 21 grudnia 1968 roku zmarł autor i reżyser sztuki. 

„Haczowskie Wesele” nadal kontynuuje swoją dzia-
łalność, biorąc udział w różnych festiwalach i przeglądach 
w naszym województwie, jak i poza jego granicami. Przez 
ostatnie dziesięciolecie Zespół nadal tańczy i śpiewa pod 
patronatem Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku  
w Haczowie. 

na konieczność promocji wyrobów rękodzielniczych jako produktu lo-
kalnego, które dzięki wzrostowi popytu wśród turystów mogą stworzyć 
dodatkowe miejsca pracy.

- Kolejnym zagadnieniem poruszanym podczas warsztatów była 
„Rola samorządów i innych instytucji w zachowaniu, rozwijaniu dzie-
dzictwa kulturowego oraz wspieranie Sektora Małych Przedsiębiorstw”. 
Moderatorami i ekspertami z tego tematu byli Mariusz Kaznowski i To-

Bierze udział w festiwalach i konkursach zdobywając liczne 
nagrody i wyróżnienia. Uczestniczył między innymi w XXVI Ogól-
nopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
w 1992 r.; Przeglądzie Kapel, Zespołów Pieśni i Tańca Regionu Po-
górza - Jasło 1994r. (1miejsce w kategorii zespołów regionalnych, 
wyróżnienie dla śpiewaka ludowego Edwarda Ekierta); X Świato-
wym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych - Rze-
szów 1994 r.; Koncercie dla Polonii Zagranicznej z Kanady i USA; 
Przeglądzie Zespołów Pieśni i Tańca oraz Zespołów Tradycyjnego 
Tańca Ludowego w Krośnie KroPA 1996r., gdzie zdobył 1 miejsce; 
XII Ogólnopolskim Konkursie Tańca Tradycyjnego w Rzeszowie 
w 1996 r. - I nagroda; VI Krajowym Festiwalu Wiejskich Zespołów 
Artystycznych - Kielce 1997 r. (III nagroda); XIV Ogólnopolskim 
Konkursie Tradycyjnego tańca Ludowego Rzeszów ‘97 (nagro-
da główna „Taneczny Krąg” za stylową prezentację tańca i stroju 
dla pary: Bożeny Antosz i Stanisława Frydrycha); XII Wojewódz-
kim Konkursie „Ludowe obrzędy i zwyczaje” Rzeszów 2000 r.  
- I nagroda; XVI Przeglądzie Pieśni i Muzyki Ludowej w Iwoniczu 
Zdroju 2000 r. (I nagroda: śpiewak Zygfryd Zawojski, II nagroda: 
śpiewak Roman  Pojnar); XVI Ogólnopolskim Konkursie Tradycyj-
nego Tańca Ludowego Rzeszów ‘2000 (zespół zajął II miejsce, para 
taneczna: Bożena Antosz i Stanisław Frydrych zdobyła I nagrodę, 
Anna Frydrych i Jan Frydrych II nagrodę. 

Zespół „Haczowskie Wesele” zdobywał też nagrody na ogól-
nopolskich festiwalach w Węgrowie. W 2003 r. otrzymał I nagrodę 
i statuetkę „Boryny” w kategorii  zespołów obrzędowych prezentu-
jących folklor autentyczny za wierność obrzędowi weselnemu z re-
gionu rzeszowskiego oraz za czystość zwyczaju tanecznego na VII 
Festiwalu Obrzędów Weselnych „Europejska Biesiada Weselna. 
Trzy lata później na tym samym festiwalu zespół zdobył II miejsce. 
W 2002 r. „Haczowskie wesele” otrzymało Nagrodę Zarządu Woje-
wództwa Podkarpackiego  za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
kultury i sztuki.

Oczepiny panny młodej
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Dom Pomocy Społecznej w Brzo-
zowie był organizatorem spotkania inte-
gracyjnego dla podopiecznych domów  
o podobnym profilu z terenu wojewódz-
twa podkarpackiego. 

15 listopada br. w sali „Impresja” 
w Brzozowie spotkali się pracownicy  
i mieszkańcy Domów Pomocy Społecz-
nej w: Moczarach, Foluszu, Stalowej 
Woli, dwóch domów z Krosna oraz 
Domu Pomocy Społecznej dla Doro-
słych z Iwonicza. 

Wśród gości, którzy uświetnili 
spotkanie swoją obecnością znaleź-
li się: Starosta Brzozowski Zygmunt 
Błaż, Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, 
a także Zofia Foryś Kierownik Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Brzozowie.

Spotkanie otworzył Dyrektor 
DPS w Brzozowie Edward Mroziak, 
po czym w części artystycznej wystą-
piły podopieczne Urszuli Woroniec  
z „Estrady Dziecięcej” działającej 
przy Brzozowskim Domu Kultury -  
Kamila Niezgodzka i Aleksandra Ra-
chwał. 

Następnie Zespół Obrzędowy 
„Graboszczanie” zaprezentował obrazek 
sceniczny „Od wszelakiej biedy zacho-
waj nas Panie”. - Jego treścią są ludowe 
zabiegi magiczne, chroniące przed burzą  
i ogniem, m.in. zastosowanie wody świę-
conej oraz soli święconej w dzień św. 

Agaty, magiczną siłę gromnicy, czy też 
dzwonów, rozganiających swym dźwię-
kiem gradowe chmury. Ponadto pokaza-
no solidarność sąsiedzką w obliczu poża-
ru oraz pomoc wsi dla ludzi dotkniętych 
nieszczęściem. 

Humorystyczne scenki dotyczyły 
Domiceli, która „diabła widziała” przy 
pożarze chałupy, czy leczenia gospodarza 

okowitą. Widowisko to „Graboszczanie” 
opracowali w 2005 r., uzyskało III miej-
sce w Konkursie Wojewódzkim „Ludowe 
obrzędy i zwyczaje” oraz zostało nagrane 
jako film przez redaktora Jerzego Dynię 
z TV Rzeszów. W ciągu 2 lat było kilka-
krotnie emitowane w Regionalnej Trójce 
TV - mówi kierownik artystyczny zespołu 
Zofia Olejko

Kapela „Graboszczanie” 
wystąpiła w składzie: Tadeusz 
Pytlak – skrzypce prym, Michał 
Konopacki – skrzypce sekund, 
Władysław Delimat – skrzypce, 
Zbigniew Adamski – klarnet, 
Ryszard Dżoń – akordeon, Fran-
ciszek Czubski – kontrabas, śpie-
wacy: Agata Korfanty, Barbara 
Tomaszek, Marian Tybor, zespół 

obrzędowy: Maria Suwała, Franciszek 
Czubski, Agata Korfanty, Marian Tybor, 
Elżbieta Koryto, Teresa Sąsiadek, Jolanta 
Zarych oraz Michasia Sąsiadek i Emilka 
Struś. Spotkanie zakończyła wspólna za-
bawa taneczna wraz z zespołem muzycz-
nym „Song” z Brzozowa.

„Uśmiech to lek na każdy wiek”
Integracyjne spotkanie dla mieszkańców DPS-ów

Zabawa taneczna mieszkańców DPS-ów

Magdalena Pilawska

Jacek Cetnarowicz

masz Bartnicki. Dyskusja miała 
na celu uzyskanie odpowiedzi na 
pytania czy „Dziedzictwo kultu-
rowe wpływa na rozwój przedsię-
biorczości w naszym regionie?” 
oraz „W jaki sposób samorząd 
terytorialny może wspierać sek-
tor małych przedsiębiorstw?”.  
W jej trakcie uczestnicy zwrócili 
uwagę, że dziedzictwo kulturo-
we, odpowiednie wypromowanie 
atrakcji, stworzenie produktu lo-
kalnego może stymulować roz-
wój przedsiębiorczości. Jednym 
z warunków tego rozwoju jest 
wspieranie tych działań przez 
samorządy lokalne poprzez wprowadzenie ułatwień praw-
no-podatkowych dla przedsiębiorców oraz stworzenie odpo-
wiedniej oferty edukacyjnej.

- Współpraca LGD na rzecz promowania różnorodno-

ści kulturowej i rozwoju rękodzieła 
artystycznego była tematem zajęć 
prowadzonych przez Witolda Pyciora 
i Justynę Kostecką. Biorący w nich 
udział przedstawili szereg propozy-
cji działań, które w przyszłości może 
podjąć LGD „Ziemia Brzozowska” 
w związku z możliwością apliko-
wania o środki finansowe z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
w okresie programowania 2007-2013,  
a były to m.in.: organizacja jarmar-
ków folklorystycznych, współpraca  
z kołami gospodyń wiejskich. 

Podczas forum odbywały się 
także spotkania plenarne. W ich trak-

cie analizowano wyniki prac warsztatowych a każdy z uczestników 
miał możliwość podzielenia się własnymi pomysłami i doświad-
czeniami, które mogłyby stanowić szansę dla rozwoju lokalnego.

INFORMACJE  Z  POWIATU

Kamila Niezgodzka i Aleksandra Rachwał 
podczas występu

Paweł Mentelski omówił temat 
„Rola i rękodzieło artystyczne a rozwój gospodarczy”
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28 listopada br. w Urzędzie Miejskim odbyła się uroczystość  
z okazji 60-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzozowie. W jubi-
leuszu wzięli udział przedstawiciele władz powiatu, gminy, dyrektorzy 
i kierownicy jednostek Gminy Brzozów, bibliotekarze z zaprzyjaźnio-
nych placówek, emerytowani i obec-
ni pracownicy MBP w Brzozowie,  
a także ks. Infułat Julian Pudło.  

Uroczystość rozpoczęła się 
wystąpieniem Dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Brzozowie 
Krystyny Rymarz, która powitała 
wszystkich zebranych. Powiedziała 
m.in.: Minione sześćdziesięciolecie 
to okres długi, skłaniający do refleksji 
nad dorobkiem instytucji, jej osiąg-
nięciami i perspektywami dalszego 
rozwoju. Placówka nasza ma wielo-
letnie tradycje w upowszechnianiu 
czytelnictwa. Jej nadrzędnym celem 
było i jest służenie czytelnikom i za-
spokajanie ich potrzeb czytelniczych. 

W dalszej kolejności gratula-
cje i podziękowania dla dyrekcji, bi-
bliotekarzy i pracowników przekazał 
Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka. 
Wręczył on również listy gratulacyjne 
dla zasłużonych pracowników. Wśród nich znaleźli się: Anna Biedka, 
Małgorzata Dąbrowiecka, Józefa Kundzierewicz i Helena Myćka. Na-
stępnie Dyrektor K. Rymarz skierowała słowa wdzięczności do eme-
rytowanych, byłych i obecnych pracowników. Podziękowała także za 
pracę swojej poprzedniczce Monice Prodziewicz. 

W kolejnym punkcie obchodów Dyrektor MBP w Brzozowie, 
przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawiła historię pla-
cówki po dzień dzisiejszy. Z okazji 60-lecia brzozowskiej książnicy 

życzenia, listy gratulacyjne, kwiaty oraz drob-
ne upominki na ręce K. Rymarz przekazali:  
w imieniu Starosty Z. Błaża Sekretarz Powiatu 
Ewa Tabisz, Kierownik Działu Instrukcyjno-
Metodycznego Wojewódzkiej i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Rzeszowie Lucyna Klocz-
kowska oraz Dyrektor Muzeum Regionalnego 
w Brzozowie Mariusz Kaznowski. – Jubileusz 
60-lecia Biblioteki Publicznej w Brzozowie to 
szczególne wydarzenie nie tylko dla Dyrekcji  
i Pracowników tejże placówki, ale również dla 
wszystkich osób z nią związanych. Z tym większą 
przyjemnością przyłączam się do składanych  
z tej okazji życzeń i gratulacji. Od wielu lat Miej-
ska Biblioteka Publiczna krzewi czytelnictwo  
i kulturę słowa, a poprzez różnorodną dzia-
łalność kulturalną, oświatową i informacyjną 

wpływa na rzecz integracji społeczności lokalnej  
i rozwoju regionu - zaznaczyła Sekretarz E. Tabisz. Do 
życzeń dołączył się również ks. Infułat Julian Pudło, któ-
ry podkreślił jakim dobrodziejstwem w życiu społecznym 
jest słowo pisane poprzez książkę.

Na zakończenie imprezy jubileuszowej wystą-
piło dziewczęce trio wokalne z Brzozowskiego Domu  
Kultury.

Biblioteka Powiatowa z Oddziałem Miej-
skim w Brzozowie powstała w 1947 r. Mieściła się 
wtedy w budynku „Sokoła”. W 1974 r. otrzymała 

samodzielny budynek dla potrzeb własnych przy 
ul. Sienkiewicza 1. Również w tym roku założono 
oddział dla dzieci i zorganizowano czytelnię. Na-
stępnie w 1975 r. wraz z likwidacją powiatu prze-
stała działać Powiatowa i Miejska Biblioteka Pub-
liczna i rok później zmieniła nazwę na Miejską i 
Gminną Bibliotekę Publiczną. Od listopada 2003 

r. sprawuje merytoryczną opiekę nad 5 bibliotekami gminnymi i 22 filiami  
w  powiecie. Obecnie sieć biblioteczną stanowią Miejska Biblioteka Publiczna  
z czytelnią, wypożyczalnią dla dorosłych, oddział dla dzieci, dział gromadzenia  
i opracowania zbiorów oraz 8 filii zlokalizowanych we wszystkich sołe-
ctwach gminy Brzozów. 

Z Biblioteki Miejskiej korzystają czytelnicy z różnych środowisk, 
dlatego placówka gromadzi książki o różnej tematyce i z różnych dziedzin. 
Biblioteka prowadzi komputerowy katalog zbiorów i bezpłatną czytelnię in-
ternetową. Księgozbiór wypożyczalni dla dorosłych MBP liczy obecnie ok. 
21 tys. woluminów. Czytelnicy korzystają z literatury popularnonaukowej  
i beletrystycznej. Wypożyczalnia dla dorosłych organizuje wiele imprez po-
pularyzujących literaturę, historię i tradycje zwłaszcza naszego regionu. 

Organizowane są odczyty, prelekcje, spotkania autorskie, promocje 
książek oraz wystawy. Odbywają się lekcje biblioteczne dla młodzieży szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Do działalności biblioteki należy 
również promocja czytelnictwa i kultury wśród dzieci i młodzieży. Oddział 
dla dzieci organizuje liczne konkursy, zgaduj-zgadule, zabawy organizowa-
ne przez cały rok. 

Biblioteka od dawna pełni funkcję książnicy o zasięgu ponadgmin-
nym, z uwagi na fakt, że z jej zbiorów korzysta młodzież z całego powiatu 
brzozowskiego. Mając to na uwadze, zostało podpisane porozumienie na 
mocy którego, powiat corocznie udziela dofinansowania do funkcjonowania 
biblioteki.

Anna Kałamucka

Gratulacje Dyrektor Krystynie Rymarz złożyła 
również Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz

Dziewczęce trio wokalne z BDK

60 lat brzozowskiej 
biblioteki
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„Jak znużone lotem ptaki, przystajemy ufnie...” pod takim mot-
tem 15 listopada br. w Ratuszu Miejskim w Brzozowie odbyły się eli-
minacje do kolejnej edycji Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej. 
Organizatorami konkursu byli Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sę-
dziszowie Małopolskim, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz 
Parafia p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sędziszowie Ma-
łopolskim we współpracy z miejskimi i gminnymi ośrodkami kultury 
z naszego regionu. Eliminacje dla powiatów: brzozowskiego, leskiego, 
ustrzyckiego i sanockiego zorganizował Brzozowski Dom Kultury. Im-
prezę poprowadziła Urszula Woroniec. 

Konkurs, organizowany od 1991 roku, cieszy się ogromną popu-
larnością. Jego zwycięzcy są nominowani do ogólnopolskiego konkursu 
„Sacrum w literaturze”, odbywającego się corocznie w Częstochowie. 
Recytatorzy mogli zaprezentować teksty pisane prozą  i poetyckie, pol-
skie lub obce w polskim tłumaczeniu. Utwory mogły się zaliczać do 
liryki religijnej lub być to wiersze, modlitwy czy poezja poszukująca 
sensu egzystencjalnych dylematów istnienia. 

W tym roku młodzież wystą-
piła w dwóch kategoriach scenicz-
nych: recytacja i poezja śpiewana. 
Uczestnicy mieli zaprezentować po 
dwa utwory, które oceniała komisja 
artystyczna w składzie: Damian 
Kierek (przewodniczący), ks. Pa-
weł Pelc oraz Damian Wojtowicz. 
Duża część recytatorów postano-
wiła zmierzyć się z wielką mądroś-
cią poetyckiej refleksji Jana Pawła 
II. Było to bardzo trudne zadanie, 
ponieważ jego poezja jest niełatwa, 
stawiająca przed recytatorami duże 
wymagania.

Uczestnicy eliminacji  
z uczuciem i ekspresją przedstawili 
wybrane utwory. Najlepsza w recy-
tacji oraz w kategorii poezji śpie-
wanej okazała się Dagna Cipora, 
która zakwalifikowała się do elimi-
nacji rejonowych. - Muzyka jest moją pasją – mówi z uśmiechem laure-
atka. - Ostatnio usłyszałam od pewnego jury, że wolą gdy śpiewam, niż 
recytuję. Ale generalnie staram się rozwijać w obu kierunkach. Muzyka 
i literatura mają duży wpływ na kształtowanie całej mojej osobowości, 
ale chcę aby inspiracja wypływała ze mnie. Taka prawdziwa inspiracja, 

a nie czyjaś. Staram się dążyć do tego, aby Ci którzy sie-
dzą na widowni i mnie słuchają, poczuli to samo, co ja w 
danym momencie – wyjaśnia Dagna. Do kolejnego eta-
pu konkursu (w kat. recytacji) 
zakwalifikowały się też: Kata-
rzyna Januszczak oraz Marta 
Piecuch. Dziewczęta wspa-
niale oddały walory ideowe  
i poetyckie twórczości papieża 
i ks. Twardowskiego. - Moje 
zamiłowanie do recytacji trwa 
od zerówki. Staram się wybie-
rać takie fragmenty i wiersze, 
które mi się kojarzą z jakąś ży-
ciową sytuacją. Recytując, chcę 
oddać to, co czułam w jej trakcie – opowiada Marta. Nie-
zależne wyróżnienie otrzymał Maciej Penar.

Jurorzy wraz z Zastęp-
cą Burmistrza Piotrem Stań-
ko pogratulowali wszystkim 
uczestnikom, po czym wrę-
czyli im pamiątkowe dyplo-
my. - W obecnych czasach jest 
coraz mniejsze zainteresowa-
nie takimi konkursami jak 
ten dzisiejszy - mówi Kamila 

Bieńczak - jedna z recytatorek. - 
Ale zdarzają się też pasjonaci jak 
nasza Dagna – dodaje po chwili. Miejmy więc nadzieję, 
że za rok spotkamy się na kolejnej edycji tego konkursu 
w jeszcze szerszym gronie. 

Z uczuciem i ekspresją...
XVII Podkarpacki Konkurs Poezji Religijnej

Laureatka D. Cipora w trakcie recytacji

Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami i organizatorami

Kamila Bieńczak

Marta Piecuch

Anna Władyka

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



e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl 1�

INFORMACJE  Z  POWIATU

Wincenty Witos był trzykrotnym premierem polskiego rządu 
i jednym z najwybitniejszych przywódców ruchu ludowego. Ojciec 
Święty Jan Paweł II nazwał go „wielkim przywódcą polskiego ludu 
i mężem stanu”. Nic więc dziwnego, że ten nietuzinkowy człowiek 
został obrany za patrona Szkoły Podstawowej, a 27 października br. 
również Gimnazjum w Górkach. Z tej okazji placówka otrzymała 
również sztandar. 

Inicjatywę w kierunku nadania gimnazjum imienia już kilka 
lat temu podjął były Dyrektor szkoły Bronisław Przyczynek. Imię 
Wincentego Witosa wybrano przed rokiem, zaś nadane zostało szko-
le na mocy uchwały Rady Miejskiej  
w Brzozowie z maja br. 

Gimnazjum w Górkach ist-
nieje od 1999 r. W ciągu tego czasu 
szkoła wykształciła 216 absolwen-
tów. – Wychowujemy młode pokole-
nie w duchu wartości wyznawanych 
przez W. Witosa – podkreśliła Dyrek-
tor ZS w Górkach Celina Szczepań-
ska. – Nasza szkoła jest kreatywna, 
twórcza i otwarta na wszelkie inicja-
tywy płynące z zewnątrz – dodała po 
chwili.

Uroczystości rozpoczęła msza 
św., którą odprawił ks. Infułat Julian 
Pudło. Druga część imprezy miała 
miejsce w szkole, gdzie oficjalnie 
nadano imię placówce i wręczono 
sztandar. – Dla nas sztandar jest uosobieniem wartości, które są  
i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły – po-
wiedziała Dyrektor C. Szczepańska – Będzie on symbolem, który  
w chwilach trudnych dla naszej społeczności szkolnej wzmocni hart 
ducha i wolę zwycięstwa.

Tego dnia złożono także kwiaty przed tablicą pamiątkową po-
święconą patronowi szkoły, po czym głos zabrali zaproszeni goście. 
Zostały również odczytane życzenia od Joanny Steindel – wnucz-
ki W. Witosa, która nie mogła uczestniczyć w uroczystości. Pisze 

„Wiedzę możemy zdobywać od innych, 
ale mądrości musimy nauczyć się sami”

Adam Mickiewicz

Nadanie imienia Gimnazjum w Górkach

ona: „Szanowna Pani Dyrektor, 
nauczyciele, droga młodzieży. 
Jest mi niezmiernie miło, że 
wasza szkoła od dzisiaj będzie 
nosiła imię Wincentego Wito-
sa. Niech głoszone przez nie-
go ideały będą drogowskazem  
w wychowaniu młodego poko-
lenia. Niech zdobyta wiedza 
pozwoli Wam uczniowie sięgać 
po najwyższe urzędy i brać los 
Ojczyzny w swoje ręce”.

Uroczystości zakończy-
ła inscenizacja słowno-muzyczna, przygotowana przez ucz-
niów Zespołu Szkół w Górkach. Postać Wincentego Witosa 
na stałe zapisała się w historii oświaty w Górkach. Imprezę 
swoją obecnością uświetnili: Poseł Mieczysław Kasprzak, 
ks. Infułat Julian Pudło, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
w Brzozowie Marek Owsiany, Sekretarz Powiatu Ewa Ta-
bisz oraz władze gminy Brzozów z Burmistrzem Józefem 
Rzepką i Przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem 
Pilszakiem.

Część artystyczna w wykonaniu 
uczniów ZS w Górkach

Impreza była okazją do złożenia gratulacji i wręczenia upominków

Anna Władyka

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą jest dniem, który przy-

pomina nam o problemie, jakim jest walka z jedną z największych 
chorób cywilizacyjnych naszych czasów. Najważniejsza w lecze-
niu cukrzycy jest profilaktyka, stąd wziął się pomysł organizowa-
nia  Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Głównym celem akcji 
jest zwiększenie świadomości społeczeństwa odnośnie przyczyn, 
objawów, sposobu leczenia i powikłań związanych z cukrzycą,  
a przede wszystkim edukacja oraz zachęcenie ludzi do regularnego 
wykonywania badań krwi.

Obchody tego święta zorganizowało 21 listopada br. Polskie 
Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Brzozowie. Uroczystości roz-
poczęły się mszą św. w brzozowskiej kolegiacie, której przewodni-
czył ks. Infułat Julian Pudło. Następnie członkowie udali się do sali 
bankietowej ALTA, gdzie zebranych powitał Prezes Brzozowskiego 
Koła Diabetyków Stanisław Połdiak. Przybliżył on historię działają- Prezydium spotkania
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9 listopada br. w Sali Tra-
dycji GOKiW w Haczowie miała 
miejsce konferencja „Spotka-
nie Twórców Ludowych Gminy 
Haczów”. Jej organizatorem był 
Gminny Ośrodek Kultury i Wy-
poczynku w Haczowie. 

Konferencję otworzyła Dy-
rektor GOKiW w Haczowie Maria 
Rygiel. - Gmina Haczów od wieków 
kultywuje stare tradycje i obyczaje 
– podkreśliła organizatorka M. Rygiel. 
– Jej bogactwo kulturowe to dorobek 
materialny i duchowy wielu pokoleń. 
Historia, tradycja i kultura są nieod-
łącznym elementem życia. (...) Obo-
wiązkiem mieszkańców jest ochrona  
i dbałość o dorobek naszych przod-
ków, a także przekazanie tych wartości 
przyszłym pokoleniom. Dyrektor przy-

INFORMACJE  Z  POWIATU
cego już od 5 lat koła oraz podziękował osobom, które wspierają 
i pomagają mu w pracy, a także w organizacji różnych spotkań. 

W dalszej kolejności głos zabrał Prezes Zarządu Rejonu 
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Sanoku Stanisław 
Grochmala, który w swoim wystąpieniu podkreślił rolę  profi-
laktyki oraz właściwej diety i wysił-
ku fizycznego w walce z cukrzycą. 
Przypomniał, że nieleczona cukrzy-
ca prowadzi do groźnych powikłań, 
takich jak: uszkodzenia wzroku, 
chorób nerek, zawału serca oraz tak 
zwanej stopy cukrzycowej.

W obchodach wzięli udział: 
Naczelnik Wydziału Oświaty i Po-
lityki Społecznej Starostwa Powia-
towego w Brzozowie Stanisław Pil-
szak, Naczelnik Wydziału Oświaty  
i Promocji Urzędu Gminy Brzozów 
Stefan Szarek, ks. Infułat Julian 
Pudło, Wójt Gminy Haczów Sta-
nisław Jakiel, Kierownik Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie Zofia Foryś, a 
także Kierownik Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Brzozowie Oktawia Piecuch. Na spotkanie 
przybyli również przedstawiciele zaprzyjaźnionych kół diabety-
ków z: Sanoka, Leska, Jasła i Jedlicza.

Kolejnym punktem imprezy było wręczenie srebrnych 
odznak „Honorowy Członek Polskiego Stowarzyszenia Dia-
betyków” oraz dyplomów uznania, które zostały nadane przez 
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Główny. Srebrne 
odznaki otrzymali: Oktawia Piecuch, Stanisław Jakiel, Zofia 

Graboń i Wiesław Pawlus nato-
miast dyplomy Wacław Bieńczk 
oraz Grażyna i Andrzej Wojtowi-
czowie. Organizatorzy podzięko-
wali również swojej księgowej za 
pracę włożoną w funkcjonowanie 
brzozowskiego koła. Wręczyli jej 
kwiaty oraz drobny upominek.   

Uroczystość zakończyła się 
oficjalnym obiadem, podczas któ-
rego przygrywał zespół muzyczny 
z Brzozowskiego Domu Kultury  
w Brzozowie. Członkowie Polskie-
go Stowarzyszenia Diabetyków 
Koło w Brzozowie dziękują wszyst-
kim sponsorom za przychylność  

i wsparcie w organizacji imprezy. Wśród darczyńców znaleźli 
się Starostwo Powiatowe w Brzozowie, Urząd Miejski w Brzo-
zowie, Gmina Haczów i Dydnia, Alina i Tadeusz Zygarowiczo-
wie, Wacław Bieńczak, Grażyna i Andrzej Wojtowiczowie, Bar-
bara Sawka, a także Kazimierz Śnieżek. 

Prezes podziękował także księgowej PSD koło w Brzozowie za jej pracę

Anna Kałamucka

bliżyła sposób powstania 
Sali Tradycji oraz zakreśli-
ła różnorodną i szeroko po-
jętą działalność Gminnego 
Ośrodka Kultury. 

Opowiedziała także  
o realizacji zadania „Utwo-
rzenie zbioru rodzimego 
rękodzieła artystycznego  
w celu ochrony dziedzictwa 

kulturowego Gminy Haczów”,  
w którego wyniku w Sali Trady-
cji została utworzona ekspozy-
cja. Zadanie to finansowane było 
ze środków Narodowego Cen-
trum Kultury. Realizacja projek-
tu, miała na celu zgromadzenie 
wyrobów rękodzielniczych arty-
stów ludowych z gminy Haczów 
oraz udostępnienie ekspozycji 
dla młodzieży szkolnej i wszyst-
kich zainteresowanych. 

Okolicznościowy referat 
na temat „Roli twórczości lu-
dowej w ochronie dziedzictwa 
kulturowego” przedstawił Dy-
rektor Muzeum Regionalnego  
w Brzozowie Mariusz Kaznow-
ski. Przybliżył on pojęcia zwią-

zane ze sztuką i kulturą ludową.
Haczowscy artyści specjalizują się  

w różnych dziedzinach sztuki: hafcie, ma-
larstwie, rzeźbie, budowie instrumentów 
muzycznych i hełmów paradnych. Ich 
twórczość przedstawiła Renata Czerwiń-
ska. Na koniec konferencji Wójt Gminy 
Haczów Stanisław Jakiel wręczył arty-
stom podziękowania i pamiątki. 

Konferencja pn. „Spotkanie Twórców Ludowych Gminy Haczów”

Żywy skarbiec tradycji

Wójt Stanisław Jakiel wręcza 
podziękowania i upominki

Anna WładykaHaczowscy twórcy ludowi
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Gminny Ośrodek Kultury w Dydni oraz Starostwo Powiatowe  
w Brzozowie byli organizatorami II Staropolskiej Biesiady. Podobnie jak 
dwa lata wcześniej Biesiada odbyła się w miejscowości Jabłonka a udział 
w niej wzięło 12 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Dydnia oraz 
delegacja z Raslavic, Lopuchova i Marhania ze Słowacji.

Celem organizacji Biesiady jest ochrona tradycyjnego jadła jakie 
dominowało na wsi galicyjskiej, dbanie i kultywowanie tradycji regio-
nu poprzez odnajdywanie oraz zapis dań, które z wielu przyczyn nie są 
obecne w jadłospisie wielu gospodyń domowych.

Koła Gospodyń miały do dyspozycji tylko, lub aż produkty, które 
występowały na wsi galicyjskiej w XIX wieku, bez konserwantów, żela-
tyn, „spulchniaczy”. Partnerzy Gminy Dydnia tj. Mikroregion Seclov-To-
pla ze Słowacji przedstawili jadło starosłowackie z Górnego Sarisu.

Oficjalnego otwarcia II Staropolskiej Biesiady dokonał Wójt Gminy 
Dydnia Jerzy F. Adamski, który wszystkim bardzo serdecznie podziękował za 
udział i za chęć dbania o tradycje naszej małej ojczyzny.  

Zapach, smak oraz jakość prezentacji wszystkich Kół Gospodyń 
wzbudziły zachwyt wszystkich gości Biesiady, ale szczególnie Kapitu-
łę Smakoszy, której zadaniem było wyłonienie potrawy roku, która bę-
dzie wiodącą przez najbliższy rok. Zadanie było bardzo trudne, bo każdy 
członek Kapituły Smakoszy miał za zadanie skosztować każdej potrawy  
a było ich 134.  Jeszcze trudniejsze zadanie dotyczyło wyboru nalewki 
lub okowity roku. A wybór dotyczył nalewek słodkich lekkich niskopro-
centowych, oraz okowit mocnych i krzepkich.

„Biesiady Staropolskie” to próba ratowania ginącej tradycji  
i kultury wsi galicyjskiej, poprzez  dokumentowanie potraw charakte-
rystycznych dla naszego regionu. To także dbanie o powrót do naszego 
jadłospisu dań, które pozbawione są całej gamy chemicznych związków 
a tym samym szkodliwych dla naszego zdrowia. Ceremonia przygoto-
wania potraw to także część naszej kultury, bogatej i wspaniałej, o czym 
mogli się przekonać wszyscy uczestnicy Biesiady. Wybór potrawy jest 
bardziej symboliczny, bo każde koło, które uczestniczy w biesiadzie jest 
już zwycięzcą. - Będziemy dążyć do wydania Staropolskiego jadłospisu z 
Gminy Dydnia – powiedział Jacek Adamski dyr. GOK w Dydni.

Potrawą roku zostały „Temeszowskie szwaby”, a tak go prezen-
towało KGW Temeszów.
„Szwaby gotowano,  lub w piecu na liściu pieczono,

Do tartych ziemniaków kapustę z grzybami kła-
dziono,
Jak przyjeżdżały na wakacje mieszczuchy,
Napełniały szwabami z apetytem brzuchy”.

„Degustacja” – rozkosz podniebienia 
Serowiec mamy od sementalki, 
Świeżo uważony u babci Natalki, 
Bez konserwantów i bez spulchniaczy, 
Niech każdy przyjdzie, spróbuje, zobaczy. 

A te różyczki wykwintne, smażone, 
Piękne, ozdobne tu wyłożone, 
Widać, że piekła dobra kucharyja
Spróbujcie wszyscy, spróbuję i ja.
Bo o makowcu już była mowa, 
Nikt nie powiedział, że zły ni słowa, 
Jak się go piecze i jak zawija,
Wie kucharka nasza, więcej niczyja.
Sałatka ze świeżych grzybków prosto  z lasu, 
Nie jadłyście jeszcze takich frykasów,
Bo to robiła nasza Marysia, 
Nie jedliście jeszcze, zjedzcie więc dzisiaj” 

II Staropolska Biesiada

Koło Gospodyń Wiejskich z Wydrnej

KGW z Niebocka

18 października br., na Zamku Kazimierzow-
skim odbyła się uroczystość wręczenia nadanych 
przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego odzna-
czeń dla zasłużonych działaczy „Solidarności”. 

Złoty Krzyż Zasługi z rąk Wicewojewo-
dy Podkarpackiego Dariusza Iwaneczko otrzymał 
Edward Mróz z Trześniowa. Warto przypomnieć, 
że Edward Mróz był jednym z założycieli „Solidar-
nośći” w sanockim Autosanie, jak również delega-
tem na I Krajowy Zjazd „Solidarności”, który odbył 

się w 1981 roku w Gdańsku Oliwie. 
15 grudnia 1981 roku został dyscyplinarnie zwolniony z pracy na 

mocy art. 14 dyrektywy o stanie wojennym za „czynny udział w strajku”, 
którego był jednym z organizatorów. Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszo-
wie w dniu 10 września 2003 roku uznał Edwarda Mroza za pokrzywdzone-
go rozumieniu art. 6. ustawy o IPN.

Odznaczony Edward Mróz

Napojem obowiązkowym na wszystkich 
imprezach w Gminie Dydnia nie tylko w 2008 
roku będzie „Nalewka malinowa” przygotowa-
na przez KGW Niewistka.  Przy kapeli ludowej 
„Przepióreczka” z Niebocka, oraz kapeli ludowej 
ze Słowacji zabawa trwała do późnych godzin 
nocnych.

Urszula Skrabalak – Temeszów

INFORMACJE  Z  POWIATU

GOK Dydnia
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Rodzina nie zawsze jest w stanie, bądź nie potrafi kompensować po-
trzeb swoich członków. Współczesne tempo i lansowane style życia bywa-
ją przyczyną powstawania różnego rodzaju kryzysów. Przeżywany przez 
członka rodziny kryzys powoduje po pierwsze - dysfunkcję rodziny, po 
drugie - osoba będąca nośnikiem negatywnych emocji, wchodzi w szer-
sze relacje społeczne i przenosi „kryzysowe” zachowania do społeczności,  
w której funkcjonuje. Potencjalne zagrożenie powstania tego ostatniego 
typu kryzysu - „kryzysu szerszej społeczności” obliguje politykę społeczną 
państwa do kreowania instytucjonalnych form pomocy i wspierania.

Niewiele jest osób, które mogą powiedzieć, że problemy egzysten-
cjalne są im obce. Każdy ma jakieś kłopoty. Ich ranga i sposób postrzega-
nia są zależne od wielu czynników: nie tylko od wewnętrznego potencjału 
(osobistej determinacji), ale także od potencjału zewnętrznego (wsparcia 
instytucjonalnego). Tak więc sposób rozwiązywania tych problemów jest 
dalece zróżnicowany i uwarunkowany Jeśli problem lub chwilowa niedys-
pozycja i kłopotliwa sytuacja przerastają chwilowe możliwości znalezienia 
drogi wyjścia, to nie oznacza to, że człowiek musi pozostać wyalienowany 
i osamotniony. 

Czynny już Punkt Interwencji Kryzysowej w Brzozowie przy ul. 
Witosa 13 wyciąga pomocną dłoń do wszystkich tych, którzy potrzebują 

pomocy lub wsparcia. Pracownicy PIK stawiają so-
bie za cel zawodowy pomoc w przywracaniu rów-
nowagi psychicznej, niezbędnej w procesie roz-
wiązywania problemów, pomoc w zdobywaniu lub 
odzyskiwaniu umiejętności zwanej samodzielnością 
i uświadomionym krokiem w zmianie swojego życia. 
To terapeutyczne postępowanie, skierowane na po-
prawę funkcjonowania klientów stanowi działalność 
prewencyjną. Jego celem jest zapobieganie przecho-
dzenia sytuacji kryzysowej w stan chronicznej nie-
wydolności psychospołecznej. 

Poza terapią i wsparciem PIK pełni funkcję 
konsultacyjną. Fachowego poradnictwa udzielają: 
psycholog i socjolog. Punkt konsultacyjny proponu-
je pomoc osobom doświadczonym przez alkoholizm 
w rodzinie, przemoc fizyczną i psychiczną oraz inne 
sytuacje wywołujące kryzysy rodzinne.

PIK czynny jest od poniedziałku do czwartku 
w godzinach: od 9.00 do 10.00. Istnieje możliwość 
skontaktowania się osobiście w siedzibie PIK, telefo-
nicznie pod numerem 0-13 43 418 86  lub listownie: 
Punkt Interwencji Kryzysowej ul. Witosa 13, 36-200 
Brzozów.

Punkt Interwencji Kryzysowej

Barbara Duplaga

INFORMACJE  Z  POWIATU

Problem integracji dzieci niepeł-
nosprawnych z dziećmi rozwijającymi 
się prawidłowo jest obecnie traktowany 
życzliwie. Dzieci sprawne i o specyficz-
nych potrzebach edukacyjnych w wieku 
przedszkolnym podchodzą do siebie bez 
uprzedzeń, otwarcie, z pełną akceptacją, 
nie muszą przezwyciężać dystansu i opo-
ru, który często tkwi w dorosłych. W od-
dziale integracyjnym już od najmłodszych 
lat uczy się dzieci wzajemnej tolerancji, 
zrozumienia. Grupa taka jest miejscem,  
w którym w sposób naturalny i spontanicz-
ny dzieci kształtują swoją empatię, kole-
żeńskość. Dlatego właśnie idea integracji 
powinna być podejmowana na pierwszym 
szczeblu edukacji – w przedszkolu. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom środowiska społecznego w Przed-
szkolu Samorządowym Nr 2 im. Marii 
Konopnickiej w Brzozowie powstała gru-
pa integracyjna. Jest ona miejscem spot-
kania i wspólnego życia dzieci niepełno-
sprawnych i zdrowych. Celem integracji 
w naszej grupie jest stworzenie dzieciom 
o specyficznych potrzebach edukacyjnych 
takich warunków, aby mogły włączyć się 
w grupę rówieśniczą na zasadzie równo-
ści praw i obowiązków, aby ich dysfunk-
cje nie decydowały o powodzeniu w kon-
taktach z rówieśnikami. 

Korzyści jakie czerpią dzieci z prze-

bywania  w oddziale integracyjnym w na-
szym przedszkolu  są obopólne. 
Dzieci zdrowe uczą się:
- akceptowania niepełnosprawności
- odpowiedzialności, życzliwości, otwar-

tości, tolerancji wobec innych
- większej wytrwałości i cierpliwości  

w pokonywaniu własnych trudności
- mają świadomość tego, że nie wszyscy 

są jednakowi, co nie znaczy, że są przez 
to gorsi

- rozbudza się u nich przekonanie, że każ-
dy, niezależnie od stanu zdrowia ma pra-
wo do godnego życia

Dzieci o specjalnych potrzebach eduka-
cyjnych:
- naśladując swoich zdrowych rówieśni-

ków czynią szybsze postępy w rozwoju 
- mają możliwość uczestniczenia w życiu 

społecznym zbiorowości przedszkolnej
- nabierają większej pewności siebie, 

kształtuje się u nich wiara we własne 
siły i możliwości

W pracy z dziećmi niepełnospraw-
nymi naszym głównym celem jest mak-
symalne włączanie ich  w życie grupy 
oraz stwarzanie podstaw do dalszej nauki 
i terapii. Grupa integracyjna jest mniej 
liczna. Jest ona prowadzona równocześ-
nie przez dwóch nauczycieli: nauczyciela 
wychowania przedszkolnego oraz peda-
goga specjalnego. Dzięki temu wszystkie 

dzieci mają zapewnioną zindywiduali-
zowaną opiekę, mogą liczyć na pomoc 
w przezwyciężaniu trudności. Udział  
w grupie integracyjnej sprzyja również 
rozwijaniu uzdolnień i talentów u dzieci, 
ponieważ zwracamy większą uwagę na 
indywidualny rozwój każdego dziecka.  
W naszej grupie stwarza się lepsze wa-
runki nauczania poprzez wykorzystywa-
nie różnorodnych form i metod pracy. 

Dla dzieci o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych organizowane są za-
jęcia dodatkowe z zakresu rewalidacji in-
dywidualnej, logopedycznej, gimnastyki 
korekcyjnej. Praca dydaktyczna w grupie 
odbywa się w oparciu o obowiązujący 
program wychowania przedszkolnego. 
W przypadku dzieci niepełnosprawnych 
opracowane zostały indywidualne progra-
my edukacyjno – terapeutyczne, których 
celem jest dostosowanie treści nauczania 
do indywidualnych możliwości i predys-
pozycji każdego dziecka. 

Dzieci o specyficznych potrzebach 
edukacyjnych są zakwalifikowane do 
grupy w oparciu o aktualne orzeczenie 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
o potrzebie kształcenia specjalnego (inte-
gracyjnego). 

Prowadzenie grupy integracyj-
nej jest dla nas wychowawców czymś 
nowym ale jednocześnie jest to twórcze 
wyzwanie. W naszej pracy każda chwila 
i sytuacja uczy nas nowych zachowań  
i zdobywania doświadczeń.

Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie
Maria Grzegorzewska

Grupa integracyjna w przedszkolu 
Nr 2 w Brzozowie

Anna Adamska
Joanna Śnieżek
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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

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 6. 12. 2007 r.

1. Kierowca (rozwożenie pizzy, 
    praca na terenie Sanoka)
2. Pracownik przy rozbiorze mięsa
3. Mechanik - ślusarz 
4. Sprzedawca części samochodowych

5. Technik farmacji
6. Murarz
7. Pracownik administracyjny
8. Pracownik w dziale 
     księgowości

9. Krawiec (osoba niepełnosprawna)
10. Technik - radiolog
11. Mechanik samochodowy
12. Kierowca kat. C + E
13. Spawacz

Podczas obrad Brzozowskiego Konwentu Samorządowego w Domaradzu 
(8 listopad br.) oficjalnie został uruchomiony pierwszy z ośmiu infokiosków czyli 
multimedialnych punktów informacyjnych. Ułatwiają one dostęp do konkretnych 
zasobów informacji zgromadzonych w sieci (w tym wypadku do stron związanych 
z tematyką rynku pracy). Są przydatne zarówno w większych, jak i mniejszych 
miejscowościach, gdzie korzystanie z informacji oraz rozwiązań, jakie oferuje 
internet nie jest rozpowszechnione.

Z inicjatywy Józefa Kołodzieja – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  
w Brzozowie, w uzgodnieniu i za aprobatą Starosty Brzozowskiego Zygmunta 
Błaża, został wprowadzony w życie pomysł wyposażenia siedziby starostwa po-
wiatowego i urzędów gmin, w tego typu rozwiązania technologiczne. Miejsca te 
zostały wybrane jako często odwiedzane przez potencjalnych odbiorców. 

PUP w Brzozowie ze środków Funduszu Pracy zakupił osiem infokiosków, 
wyposażonych w niezbędne programy. Ich łączny koszt to 48 tysięcy złotych. 
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zatwierdziło wydatki finansowe na 
ten cel oraz poparło inicjatywę i przekazało licencje zezwalające na korzystanie 

ze ściśle określonych tematycznie stron internetowych 
– opowiada Józef Kołodziej.

Pomysł ten został podjęty aby rozszerzyć ofertę 
pomocy dla osób bezrobotnych i umożliwić im dostęp 
do informacji jak najbliżej ich miejsca zamieszkania - 
Powiat brzozowski jest powiatem o wysokiej stopie bez-
robocia (21,4%) – komentuje statystyki Dyrektor PUP. 
- Na koniec października w Powiatowym Urzędzie Pra-
cy zarejestrowanych było ponad 5.400 bezrobotnych. 
W większości są to osoby młode i osoby długotrwale 
bezrobotne. Brzozowski Urząd Pracy co roku obejmuje 
aktywizacją około 2 tysiące osób bezrobotnych i dzięki 

pozyskiwaniu środków finansowych na ten cel, m.in. z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego nasza oferta pomocy 

osobom bezrobotnym jest coraz szersza – dodaje J. Kołodziej. W tym roku Powia-
towy Urząd Pracy w Brzozowie na aktywizację osób bezrobotnych dysponował 
kwotą 6,4 miliona złotych.

Interesująca forma multimedialnej prezentacji i atrakcyjność przekazu, jaką 
oferują infokioski przyciągają potencjalnych odbiorców. - Ich obsługa jest prosta, 
gdyż użytkownik dotykając palcem umieszczonej na ekranie ikony otrzymuje do-
stęp do interesujących go informacji – wyjaśnia inicjator pomysłu.

Infokioski oferują szeroki wachlarz in-
formacji ze stron i witryn związanych z tematy-
ką rynku pracy. Są to m.in.: strony internetowe 
Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz strony 
internetowe z ofertami pracy na terenie Polski  
i za granicą. Możemy tam również znaleźć 
przepisy prawne i informacje o obowiązują-
cych stawkach i wskaźnikach dot. bezrobocia. 
Uzyskane ta drogą wiadomości mają na celu 
pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym 
pracy w rozwiązywaniu problemów związa-
nych z zatrudnieniem.

Planowane jest aby na pulpitach infokio-
sków umieścić linki ze stronami internetowymi 
urzędów gmin. Inicjatorzy koncepcji mają na-
dzieję, że infokioski będą dobrze służyć miesz-
kańcom naszego powiatu.

Infokioski – informacja 
w zasięgu ręki

Infokiosk w Urzędzie Gminy w Domaradzu

Dyrektor Urzędu Pracy  
w Brzozowie

 Józef Kołodziej 

Anna Władyka
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POWIATOWA  STACJA  SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W  BRZOZOWIE

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

Słowo sepsa ciągle wywołuje dreszcz emocji, 
ludzie nie wiedzą jakie objawy są charak-
terystyczne dla tej choroby, co zrobić, gdy 

dojdzie do zarażenia meningokokami oraz w jaki 
sposób zminimalizować ryzyko zachorowania. Nie-
kiedy także lekarze mają problemy z postawieniem 
trafnej diagnozy. W początkowym stadium objawy 
sepsy przypominają przeziębienie. 
Szybkie rozpoznanie choroby ma 
niebagatelne znaczenie - 50 procent 
zgonów spowodowanych przez sep-
sę ma miejsce w ciągu pierwszej 
doby od momentu pojawienia się 
objawów choroby.

Zakażenia meningokoko-
we wywoływane są przez bakterie 
zwane meningokokami, które mogą 
spowodować zapalenie opon móz-
gowo-rdzeniowych. Mogą również 
wywołać sepsę, czyli uogólnioną odpowiedź orga-
nizmu na zakażenie, określane wspólnie mianem 
inwazyjnej choroby meningokokowej. U około 20-
40% zdrowych ludzi (nosicieli) meningokoki wy-
stępują w jamie nosowo-gardłowej nie powodując 
żadnych dolegliwości ani objawów.
Kto najczęściej choruje: 
- dzieci w wieku od 0 do 4 roku życia,
- młodzież.

Zachorować może jednak każdy, bez względu na wiek. Najbardziej 
narażone są osoby mające bliskie, bezpośrednie kontakty z chorymi lub no-
sicielami.

Zakażeniu sprzyja:
- przebywanie w zatłoczonych pomieszczeniach o dużym 
natężeniu hałasu (dyskoteka, koncert);
- przebywanie dłuższy czas w grupie w zamkniętych po-
mieszczeniach (koszary, internaty, akademiki);
- przygodne pocałunki; 
- picie z jednej butelki, używanie wspólnych sztućców;
- palenie tego samego papierosa;
- bardziej podatni na zakażenie są ludzie, których orga-
nizm jest osłabiony wcześniejszymi infekcjami, wysiłkiem 
fizycznym, stresem, długotrwałym odchudzaniem, itp. 
Zapobieganie

Najważniejszymi sposobami zabezpieczenia się przed zachorowa-
niem są:
- profilaktyka, poprzez stosowanie szczepień ochronnych. Należy jednak 

pamiętać, iż szczepionka zabezpiecza przed zakażeniem meningokokami 
typu C (w chwili obecnej najgroźniejsze). Nie zabezpiecza przed zakaże-
niem typem B. Szczepionkę można podawać osobom od 2 miesiąca życia. 
Powyżej 12 miesiąca życia podaje się 1 dawkę szczepionki. O szczepieniu 
decyduje lekarz;

- unikanie ryzykownych zachowań.

Niebezpieczne meningokoki

W ramach akcji „Rzuć palenie razem z nami” 15 listopada br. 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzozowie zorga-
nizowała akcję oświatowo-zdrowotną w Niepublicznym Przedszko-
lu Sióstr Św. Dominika w Nozdrzcu. Przedszkole już drugi rok przy 
współpracy PSSE i Wójta Gminy Nozdrzec realizuje program antyty-
toniowy pt. „Czyste powietrze wokół nas”. Głównym celem imprezy 
było uświadomienie dzieciom i ich rodzicom jak szkodliwe dla zdro-
wia jest palenie tytoniu. 

W spotkaniu wzięli udział: Antoni Gromala - Wójt Gminy Noz-
drzec, Tadeusz Pióro - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Brzozowie, Małgorzata Szpiech – pracownik PSS-E w Brzozowie, 
Jolanta Socha – pracownik Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz rodzice. 
Imprezę rozpoczęła Dyrektor Przedszkola Siostra Jadwiga Jabłońska, 
która serdecznie przywitała wszystkich zebranych. Następnie Inspek-
tor T. Pióro wygłosił prelekcję na temat niebezpieczeństwa i profi-
laktyki palenia papierosów. Po wykładzie dzieci przedstawiły część arty-
styczną nawiązującą do szkodliwości palenia, przygotowaną pod kierunkiem  
s. Alicji.

Kolejnym punktem spotkania było podsumowanie konkursu plastycz-
nego dla dzieci 5-letnich, ogłoszonego w ramach akcji „Rzuć palenie razem 
z nami”. Komisja w składzie 4-osobowym wyłoniła zwycięzców. I miejsce 
zdobyła Izabela Szpiech, II miejsce Justyna i Kacper Telesz oraz III miejsce 

Jakub Słoninka. Laureaci otrzymali nagrody, a po-
zostałym uczestnikom konkursu wręczono dyplo-
my i słodycze.

Na ręce Siostry Dyrektor, Państwowy Powia-
towy Inspektor Sanitarny w Brzozowie wspólnie  
z Wójtem Gminy Nozdrzec wręczyli podziękowa-
nie dla wszystkich sióstr za zorganizowanie im-
prezy oraz włożony wkład w ramach akcji „Rzuć 
palenie razem z nami”.  

Rzuć palenie razem z nami

Program artystyczny w wykonaniu przedszkolaków

Anna Kałamucka
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Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Brzozowie

Objawy zakażeń meningokokowych.
W początkowej fazie podobne są do przeziębienia (gorączka, 

bóle stawowe, mięśniowe, ogólne złe samopoczucie). Mogą również 
wystąpić: bóle głowy, nudności, wymioty, sztywność karku, drgaw-
ki często świadczące o zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych.

Charakterystycznym objawem w postępującym zakażeniu jest 
wysypka wybroczynowa - plamki na skórze całego ciała w postaci 
drobnych czerwonych punkcików zlewających się w późniejszym 
okresie w duże plamy, które nie bledną pod naciskiem. Wysypka 
może być jednym z ostatnich objawów.

U dzieci poniżej 2 roku życia opisane objawy mogą być mniej 

widoczne, a dominują takie, jak: brak apetytu, wymioty, spo-
wolnienie, rozdrażnienie, rozpaczliwy płacz, senność lub 
drażliwość, odchylenie głowy do tyłu, pulsujące ciemiączko 
u niemowląt, wybroczyny na skórze. 

Po bezpośrednim kontakcie z osobą chorą na inwazyj-
ną chorobę meningokokową należy natychmiast zgłosić się 
do lekarza, który może zalecić przyjęcie dawki antybiotyku, 
co znacznie zmniejsza ryzyko zachorowania. 

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

30 października br., w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Brzozowie odbyła się konferencja poświę-
cona IV edycji akcji „Razem przeciwko uzależnieniom”. Wzięli  
w niej udział nauczyciele i pedagodzy z przedszkoli, szkół podsta-
wowych i gimnazjów z terenu gminy Brzozów. Podczas konferencji 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie Tadeusz 
Pióro zapoznał zebranych z zagrożeniami, jakie niesie dla zdrowia 
używanie narkotyków, palenie papierosów i spożywanie alkoholu 
- w szczególności przez osoby niepeł-
noletnie. W trakcie spotkania ustalono 
również przebieg kolejnych etapów 
akcji, którym była gminna olimpia-
da „Życie bez nałogów” dla uczniów 
szkół gimnazjalnych, konkursy rysun-
kowe: „Nie, dziękuję” dla przedszkoli 
oraz „Żyj zdrowo bez nałogów” dla 
uczniów szkół podstawowych.

Olimpiada dla uczniów szkół 
gimnazjalnych pt. „Życie bez nałogów” 
odbyła się 23 listopada br., w świetlicy 
PSSE w Brzozowie. Poprzedziły ją wy-
kłady, które w gimnazjach prowadził 
Tadeusz Pióro. Uczniowie otrzymali 
do rozwiązania test składający się z 25 
pytań przygotowany przez Małgorzatę 
Szpiech – pracownika Sekcji Oświaty  
i Promocji Zdrowia PSSE w Brzozowie. 
Po złożeniu prac komisja konkursowa 
przystąpiła do oceny testów, a dzieci 
zaproszono do zwiedzenia laboratoriów 
PSSE, gdzie poznały metody badania 
wody pod kątem zanieczyszczeń fizy-
kochemicznych i mikrobiologicznych. 
Następnie zostały ogłoszone wyniki. 
Pierwsze miejsce zdobyła Karina Kozi-
mor z Gimnazjum w Przysietnicy, dru-
gie miejsce zajęła Kamila Sobaś z Gim-
nazjum w Grabownicy a trzecia była 
Aleksandra Iwanowska z Gimnazjum 
w Brzozowie. Na zakończenie Tadeusz 
Pióro wręczył wszystkim uczestnikom 
oraz opiekunom pamiątkowe dyplomy  
i nagrody ufundowane przez Burmistrza Brzozowa i Dyrektora 
PSSE w Brzozowie.

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego i podsumowa-
nie całej akcji „Razem przeciwko uzależnieniom” miało miejsce  
29 listopada br., w budynku Brzozowskiego Domu Kultury. W czę-
ści artystycznej zaprezentowały się przedszkolaki, które przedstawi-
ły ciekawe inscenizacje słowno-muzyczne poświęcone profilaktyce 
uzależnień. Wszystkim najbardziej podobał się program przygoto-
wany przez dzieci z przedszkola Nr 2 w Humniskach. Następnie 

Tadeusz Pióro wygłosił krótką prelekcję, w której przestrze-
gał przed zagrożeniami, jakim jest używanie narkotyków, 
papierosów i picie alkoholu przez dzieci, powiedział między 
innymi że „największym skarbem człowieka jest zdrowie  
a na złe rzeczy należy mówić nie”. 

Na zakończenie zostały ogłoszone wyniki konkur-
sów plastycznych. W konkursie „Nie, dziękuję” dla dzieci 
przedszkolnych I miejsce zdobyli: Maksymilian Chudzi-

kiewicz – Przedszkole Nr 1 w 
Brzozowie, Emilia Filar – Przed-
szkole Nr 2 w Brzozowie, Bar-
tosz Mazur – Przedszkole Nr 1  
w Humniskach, Łucja Boroń  
– przedszkole Nr 2 w Humiskach, 
Martyna Czech – Przedszkole 
w Starej Wsi, Justyna Stabryła 
Przedszkole Sióstr Służebniczek 
Służebniczek Starej Wsi, Justy-
na Stabryła – Przedszkole Matki 
Bożej Miłosierdzia w Starej Wsi  
i Alicja Woś – Przedszkole  
w Grabownicy.

W konkursie dla uczniów 
szkół podstawowych „Żyj zdro-
wo bez nałogów” pierwsze miej-
sce zdobyli Anna Nogaj – SP 

Brzozów, Maciej Biskup – SP 
Zmiennica, Dominika Kędra 
– SP Stara Wieś, Oliwia Kij - 
SP Nr 1 Humniska, Karolina 
Krauz – SP Nr 2 Humniska, 
Brygida Tymczak – SP Turze 
Pole, Kornelia Mazur – SP Nr 1 
Przysietnica, Karolina Pietryka 
– SP Nr 2 Przysietnica, Adrian-
na Lubeka – SP Górki, Anna 
Ciepielar – SP Górki. Wszyscy 
zwycięzcy otrzymali dyplomy 
i nagrody rzeczowe ufundowa-
ne przez Burmistrza Brzozowa 

i Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Brzo-

zowie Tadeusza Pióro. Oprócz laureatów nagrody otrzymali 
pozostali uczestnicy konkursów a pamiątkowe dyplomy - 
dzieci, które zaprezentowały programy artystyczne. Na ko-
niec Tadeusz Pióro serdecznie podziękował wszystkim, któ-
rzy przyłączyli się do tegorocznej akcji „Razem przeciwko 
uzależnieniom” – dzieciom, uczniom, opiekunom, jak rów-
nież Małgorzacie Szpiech, która pełniła rolę koordynatora 
całej akcji.

Uczestnicy olimpiady „Życie bez nałogów”

Pamiątkowe zdjęcie z podsumowania akcji

Jacek Cetnarowicz

Młodzi przeciwko uzależnieniom
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Za nami pierwszy atak zimy. Co roku w tym okresie docho-
dzi do większej liczby kolizji i wypadków drogowych. W związku  
z tym pragniemy przypomnieć naszym czytelnikom kilka podsta-
wowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach:
1. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zmień opony letnie na zimowe;
2. Przed rozpoczęciem jazdy sprawdź stan techniczny pojazdu (pra-

widłowe działanie świateł, hamulców, układu kierowniczego);
3. Zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa i wymagaj tego od swoich 

pasażerów, zaś dzieci przewoź w odpowiednich do ich wieku fo-
telikach;

4. Nie siadaj za kierownicą, jeśli nie czujesz się na siłach prowadzić, 
bo jesteś zmęczony, chory, zdenerwowany (zmęczenie itp. obniża 
sprawność psychofizyczną kierowcy);

5. Jeżeli spożywałeś alkohol pod żadnym pozorem nie prowadź po-
jazdu;

6. Zadbaj o prawidłowe i równomierne rozmieszczenie bagażu – nie 
może on ograniczać widoczności kierującemu i zasłaniać świateł 
pojazdu;

7. Pamiętaj, że na drodze nie jesteś sam – zwracaj uwagę na innych 
użytkowników dróg, zwłaszcza pieszych i rowerzystów.

Jeżeli jednak pomimo stosowania się do powyższych zasad 
nie udało ci się uniknąć kolizji lub wypadku to wówczas:
1. Zabezpiecz miejsce zdarzenia (ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz 

światła awaryjne, pamiętaj też o własnym bezpieczeństwie i załóż 
kamizelkę odblaskową), wyłącz silniki pojazdów, upewnij się, że 
nie ma zagrożenia pożarem lub wybuchem, w razie konieczności 
udziel pierwszej pomocy rannym;

2. Wezwij pomoc (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe), 
podając możliwie dokładną lokalizację zdarzenia, jego rodzaj  
i liczbę oraz stan rannych;

Na zbliżające się święta Bożego Narodzenia
zespołowi redakcyjnemu i wszystkim czytelnikom

„Brzozowskiej Gazety Powiatowej” 
składamy serdeczne życzenia

dużo zdrowia, szczęścia, spokoju i pogody ducha
a w Nowym 2008 Roku

życzymy samych sukcesów 
w życiu prywatnym  i zawodowym

oraz wiary w lepsze jutro. 

Zachowaj ostrożność 
na drodze!

3. Pozostań na miejscu zdarzenia, do czasu przybycia służb 
ratowniczych;

4. Nie przemieszczaj pojazdów i nie usuwaj śladów;
5. Podaj swoje dokładne dane, w tym dane  dotyczące ubez-

pieczyciela pojazdu i numeru polisy OC.
Ponadto przypominamy, że zimą z powodu śliskiej 

nawierzchni zmniejsza się przyczepność, przez co znacz-
nie wydłuża się droga hamowania, dlatego też konieczne 
jest zachowywanie większej odległości od poprzedzającego 
pojazdu i ostrożne wykonywanie manewrów hamowania  
i skręcania. 

Komendant Powiatowy Policji
 mł. insp. mgr Edward Ząbek

Oficer Prasowy
mł. asp. mgr Joanna Kędra - Ohar

Oficer Prasowy
mł. asp. mgr Joanna Kędra - Ohar

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  13. 11. 2007 r.

W okresie od 01. 01 do 13. 11. 2007 r. odnotowano 563 zdarzenia,  
w tym: 116 pożarów. W działaniach związanych z gaszeniem pożarów brało 
udział 261 zastępów straży pożarnej, w składzie 1184  ratowników PSP i OSP.  
W opisywanym okresie miało miejsce 509 miejscowych zagrożeń, w których 
brało udział 509 zastępów w składzie 1465 ratowników. Odnotowano 18 fał-
szywych alarmów.
Charakterystyczne zdarzenia z ostatniego okresu:

30. 10. 2007 r. miał miejsce pożar budynku mieszkalnego w  Przy-
sietnicy (gmina Brzozów). Po otrzymaniu informacji dyżurny  
w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Brzozowie zadyspono-
wał na miejsce zdarzenia 3 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśni-

czej Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie oraz 
2 zastępy z OSP Przysietnica i OSP Stara Wieś. 

W chwili przybycia na miejsce pożaru straż 
pożarna zastała pożar kotłowni w budynku miesz-
kalnym w podpiwniczeniu. Córka właściciela 
budynku częściowo ugasiła pożar przy pomocy 
podręcznego sprzętu gaśniczego oraz odłączy-
ła dopływ prądu elektrycznego. Przybyłe zastępy  
z JRG Brzozów zabezpieczyły miejsce zdarzenia  
i podały 1 prąd wody z szybkiego natarcia do po-
mieszczenia kotłowni. Na miejsce akcji zadyspo-

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE
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Informacje zebrał i opracował: 
    mł.kpt. Tomasz Mielcarek   

nowano karetkę pogotowia w celu udzielenia pomocy córce właści-
ciela budynku (lekkie poparzenie dłoni). 

18. 10. 2007 r. miał miejsce wypadek drogowy  
w miejscowości Domaradz. O godz.13.03 Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego w Brzozowie otrzy-
mało informację o wypadku. Dyżurny na miejsce 

zdarzenia zadysponował 5 zastępów z JRG Brzozów oraz 1 z OSP 
Domaradz. Na miejscu zdarzenia samochód ciężarowy TIR prze-
wrócony był na lewy bok. Z samochodu wyciekało paliwo, a ładu-
nek był częściowo rozsypany na skarpie przy drodze. 

Na miejscu patrol Policji, personel karetki Pogotowia udzie-
lał pierwszej pomocy kierowcy TIR-a. Po przybyciu zastępu JRG 
Brzozów zabezpieczono miejsce zdarzenia, a następnie przystąpio-
no do ograniczenia wycieku paliwa. Przybyłe zastępy z JRG Rze-
szów oraz z JRG Brzozów przystąpiły do postawienia samochodu 
ciężarowego na koła, ruch na jezdni na ten czas został wstrzymany. 
Następnie zastęp z JRG Rzeszowa, odholował uszkodzony samo-
chód na parking, a zastęp JRG Brzozów przystąpił do usunięcia po-
zostałości powypadkowych.
04. 11. 2007 r. miał miejsce wypadek śmiertelny na stawach  
w miejscowości Krzemienna (gmina Dydnia). Na miejsce zda-
rzenia  dyżurny Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Brzo-
zowie zadysponował 3 zastępy z JRG Brzozów i 1 z OSP Dyd-
nia. Po dotarciu na miejsce zastępu JRG Brzozów poszkodowany 
znajdował się na przewróconej łódce ponad 40 m od linii brzego-
wej stawu. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownik ubrany  

w suchy skafander nurkowy i płetwy, podpłynął z kołem 
ratunkowym zabezpieczonym linką ratowniczą do prze-
wróconej łodzi. Podwiązał linkę a ratownicy sholowali łódź 
do brzegu, po czym wyciągnęli poszkodowanego na brzeg  
i przekazali go personelowi karetki Pogotowia. Z informacji 
uzyskanych od niego wynikało, że na łodzi były dwie oso-
by, z których jedna prawdopodobnie utonęła. Poszkodowany 
został zabrany karetką do szpitala, natomiast ratownicy JRG 
z pontonu, przy pomocy bosaków, podjęli poszukiwania to-
pielca. Teren akcji oświetlono. 

Na miejsce działań kolejno przybyły: OSP Dydnia, 
grupa dochodzeniowo-śledcza Policji, Dowódca JRG oraz  
3 płetwonurków i łódź z JRG Brzozów. Ze względu na porę 
nocną i trudne warunki atmosferyczne działania poszuki-
wawcze przerwano. Rankiem 05.11.2007 r. wznowiono ak-
cję poszukiwawczą topielca. Na miejsce przybyły zastępy  
z JRG Brzozów wraz z grupą nurkową z JRG Sanok i JRG 
Jasło (zadysponowane przez WSKR Rzeszów). Nurkowie 
przy pomocy liny kierunkowej przystąpili do przeszukiwania 
dna stawu. O godzinie 10.14 natrafiono na ciało mężczyzny 
w odległości 30 metrów od brzegu, które po zabezpieczeniu 
liną przyholowano do przystani. Dalsze czynności przejął pa-
trol Policji w oczekiwaniu na przyjazd prokuratora i grupy 
dochodzeniowo-śledczej. 

AGENCJA  RESTRUKTURYZACJI 
I  MODERNIZACJI  ROLNICTWA

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

Polska odniosła sukces i od przyszłe-
go roku rolnicy, którzy uprawiają truskawki 
i maliny otrzymają dodatkowe dopłaty. Ko-
misja Europejska zgodziła się z naszą argu-
mentacją i tymi płatnościami zostaną obję-
ci ci rolnicy, którzy uprawiają te owoce na 
powierzchni, co najmniej 0,1 ha (10 arów). 
Dodatkowe dopłaty otrzymają także produ-
cenci pomidorów, które są przeznaczone do 
przetwórstwa. Płatności do tych upraw będzie 
wypłacała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Zgodnie z przyjętym prawem wspólnotowym od roku 2008 w Polsce zo-
stały wprowadzone dwa nowe schematy pomocowe w ramach płatności bezpo-
średnich. Pierwszy dotyczy płatności z tytułu owoców miękkich. Dopłaty będą 
przyznawane rolnikom uprawiającym maliny i truskawki na cele przemysłowe 
(dostarczane do przetwórstwa). Dla Polski została określona powierzchnia refe-
rencyjna wynosząca 48 000 ha. Rolnicy będą mogli otrzymać max 400 Euro/ha 
uprawy malin i truskawek. Polska wynegocjowała, aby minimalny obszar objęty 
tą pomocą wynosił 0,1 ha (10 arów). W pozostałych krajach UE obszar ten jest 
większy i wynosi aż 0,3 ha. 

Drugim schematem pomocowym dla rolników w ramach dopłat bezpośred-
nich jest dodatkowa płatność do uprawy pomidorów. Będzie ona przyznawana 
rolnikom, którzy prowadzili uprawy pomidorów do przetwórstwa, w okresie refe-

rencyjnym (okres ten będzie ustalony). Koper-
ta finansowa dla Polski na ten cel wynosi 6,7 
mln Euro. W roku ubiegłym w ramach pomo-
cy przyznawanej na rynku owoców i warzyw 
przetworzonych pomoc była przyznana bli-
sko 2,4 tys. rolnikom zrzeszonym w grupach 
producentów rolnych do ponad 171 tys. ton 
pomidorów przemysłowych obejmujących po-
wierzchnię 4,8 tys. ha. O obie płatności rolni-
cy będą mogli ubiegać się w ramach płatności 
do gruntów rolnych. Wnioski o takie płatności 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa przyjmuje każdego roku od 15 marca.

Od grudnia wypłacane będą 
płatności do gruntów rolnych

Od 3 grudnia br. Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie 
wypłacanie rolnikom płatności bezpośrednich 
za 2007 r. Wnioski o takie płatności złożyło 
blisko 1,5 mln rolników. Zgodnie z przepisa-
mi, płatności wypłaca się od grudnia do końca 
czerwca następnego roku. 

ARiMR obsługuje najwięcej rolników 

ARiMR obsługuje rocznie zdecydowa-
nie najwięcej rolników spośród agencji płatni-
czych w całej UE. Agencje płatnicze w krajach 
„starej piętnastki UE” przyjmują rocznie od 
rolników 3 mln wniosków o płatności do grun-
tów (tylko ARiMR przyjmuje takich wniosków 
1,5 mln). W sumie w całej UE rolnicy skła-
dają niewiele ponad 5 mln takich wniosków. 

Komisja Europejska przekonana 
- owoce miękkie objęte dopłatami
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PRZEWODNIK  ROLNIKA
Z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa nie mogą równać się nawet agencje 
płatnicze z takich krajów, jak: Niemcy, Fran-
cja czy Włochy, gdzie rocznie rolnicy składają 
odpowiednio: 380 tys., blisko 400 tys. i 660 
tys. wniosków. W Polsce płatnościami bezpo-
średnimi objętych jest ponad 14 mln hekta-
rów. Powierzchnia gruntów rolnych, do której 
są wypłacane dopłaty u nas stanowi ok. 10% 
wszystkich gruntów rolnych UE. 
 

Stawki płatności za 2007 r. 
Komisja Europejska opublikowała kurs 

wymiany euro do złotego dla płatności do 
gruntów rolnych za 2007 r; 1 euro = 3,7730 
PLN. Powyższe zawiadomienie zostało opub-
likowane w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej (2007/C 229/03). Jest to kurs 
wymiany podawany przez Europejski Bank 
Centralny. Na podstawie tego kursu płatności 
obszarowe określone w euro/ha zostaną prze-
liczone na złotówki. 

Jeszcze w październiku tak obliczone stawki płatności do gruntów rolnych 
zostaną opublikowane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. We-
dług prognoz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wzrasta jedno-
lita płatność obszarowa, która będzie wynosiła 301 zł/ha. Przyznawana po raz 
pierwszy w tym roku płatność zwierzęca to ok. 438 zł/ha, natomiast uzupełniają-
ca płatność do upraw podstawowych (zboża, rośliny oleiste) wyniesie 294 zł/ha.  
Z kolei naliczana na unijnych zasadach płatność do upraw roślin energetycznych 
wyniesie max 169 zł (stawka ta będzie obowiązywała, jeżeli nie zostanie przekro-
czona maksymalna powierzchnia upraw roślin energetycznych określona dla całej 
UE na poziomie 2 mln ha). 

Ponadto rolnicy uprawiający rzepak na cele energetyczne, mogą otrzymać 
(jeśli przedstawili wymagane dokumenty, potwierdzające że rzepak został prze-
znaczony na bioestry) 176 zł/ha pomocy ze środków krajowych o charakterze de 
minimis. Do powierzchni uprawy chmielu płatność historyczna (przysługująca do 
powierzchni uprawy chmielu, do której została przyznana płatność w roku 2006) 
wyniesie 526 zł/ha, zaś płatność związana z produkcją (przysługująca do faktycz-
nej powierzchni uprawy) – 452 zł/ha.

Przewiduje się, że za 2007 r. w ramach płatności do gruntów rolnych ARi-
MR wypłaci rolnikom 8,8 mld zł, w tym 4,8 mld zł ze środków wspólnotowych, 
4 mld zł z budżetu krajowego. Płatności za 2007 r. będą wyższe o 0,5 mld zł  
w porównaniu do ubiegłego roku.

Żródło: strona internetowa: www.arimr.gov.pl

W pierwszy październikowy week-
end w Podkarpackim Ośrodku 

Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 
odbyła się III Jesienna Giełda Ogrodni-
cza. Wzrok zwiedzających przyciągały 
różnorakie warzywa, owoce, krzewy. 
Rolnicy w ciągu dwóch dni prezento-
wali swoje jesienne plony. Można było 
zapoznać się z dorobkiem firm pracują-
cych na rzecz rolnictwa oraz podziwiać 
wyroby rękodzieła ludowego. Do ku-
pienia był szkółkarski materiał ozdob-
ny, nie zabrakło też miodu i innych 
produktów pszczelich, przetworów 
owocowo – warzywnych, kwiatów, 
produktów wytwarzanych przez gospo-
darstwa ekologiczne, a także wyrobów 
z drewna. 

Wszyscy zainteresowani mogli 
uczestniczyć też w seminarium na te-
mat uprawy borówki wysokiej i wino-
rośli – roślin sadowniczych, którymi 
zainteresowanie wzrosło i być może 
będą one sadowniczą alternatywą pod-
karpackich producentów. 

Z kolei w drugim dniu giełdy 
można było wysłuchać wykładów, w tym na temat florystycznych 
nowości. Po części teoretycznej odbył się pokaz, w trakcie którego 
specjaliści zaprezentowali jak ze zwykłych ogrodowych i polnych 
kwiatów można wykonać artystyczne kompozycje. 

Doradztwa z zakresu ogrodnictwa, produkcji roślinnej, zwie-
rzęcej, ekologii, wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturysty-
ki oraz ekonomiki udzielali specjaliści PODR w Boguchwale oraz 
przedstawiciele firm pracujących na rzecz rolnictwa.

Zwiedzającym tegoroczną edycję giełdy czas umilały zespoły 
młodzieżowe z Kosiny, kapele ludowe z Nosówki i Futomy i Zespół 
Śpiewaczy działający przy Kole Gospodyń Wiejskich w Haczowie. 

Na jesiennej giełdzie ogrodniczej nie zabrakło również rolni-
ków z powiatu brzozowskiego. Zespół Doradców z Brzozowa PODR 

w Boguchwale organizował wyjazdy dla chęt-
nych z wszystkich gmin powiatu – około 200 
osób w zorganizowanej formie, do tego rolnicy, 
którzy przyjechali indywidualnie.

Wśród wystawców był Zbigniew Ekiert  
z Haczowa, który prezentował warzywa pro-
dukowane we własnym gospodarstwie. W kon-
kursie plastycznym „Ogród wiejski w oczach 
dziecka”, który cieszył się ogromnym zainte-
resowaniem, gdyż wpłynęło około 1000 prac  
z całego Podkarpacia, wzięli też udział ucznio-
wie ze szkół w Izdebkach, Niebocku, Jabłonce  
i Krzywem. W kategorii 7-9 lat zwyciężyła Ali-

cja Kwiatkowska z SP w Niebocku, a wyróżnienie otrzyma-
ła Natalia Milczanowska z Jabłonki. 

Patronat honorowy nad imprezą sprawowała Woje-
woda Podkarpacki Ewa Draus. 

Rolnicy z powiatu brzozowskiego 
na giełdzie w Boguchwale

Agnieszka Józefczyk
Zespół Doradców Brzozów PODR Boguchwała 

Giełda wzbudziła duże 
zainteresowanie rolników

Fot. Arch. PODR 
w Boguchwale

Fot. Arch. PODR 
w Boguchwale

Zespół Śpiewaczy działający przy Kole Gospodyń Wiejskich w Haczowie
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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 miedzianych
- Pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakła-

dach pracy

- Bhp dla wszystkich grup stanowisk zawodowych
- Kierowca wózków jezdniowych
- Palacz kotłów centralnego ogrzewania
- Kroju i szycia
- Bukieciarz, florysta
- Indywidualne we wszystkich zawodach

Punkt Doradztwa Zawodowego dla osób niepełnosprawnych 
– ZDZ Info, ZDZ Net
Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z usług, informacji i po-
radnictwa zawodowego. 

PRAWA  KONSUMENTA

Irena Rąpała 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

O sprzedaży poza lokalem przed-
siębiorstwa pisaliśmy już na ła-
mach naszej gazety. Jest to coraz 

popularniejsza forma robienia zakupów. 
Coraz częściej towary oferowane są nam   
w domu,  w pracy, podczas wycieczek po-
łączonych z prezentacjami i możliwością 
zakupu. Dlatego w tym numerze przed-
stawimy naszym czytelnikom jedynie 
najważniejsze kwestie i przypomnimy na 
co mają zwracać uwagę, jeżeli zamierzają 
skorzystać z tej formy zawierania umów.
Podstawa prawna - ustawa z dnia 2 mar-
ca 2000 r. o ochronie niektórych praw 
konsumentów oraz o odpowiedzialno-
ści za szkodę wyrządzoną przez produkt 
niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271  
z późn. zm.).
Umowa zawarta poza lokalem przed-

siębiorstwa, czyli …
Umowa (sprzedaż, umowa o świad-

czenie usług) zawarta pomiędzy konsu-
mentem a przedsiębiorcą poza lokalem 
przedsiębiorstwa. 
Kiedy mamy do czynienia z lokalem 
przedsiębiorstwa

Przez lokal przedsiębiorstwa rozu-
mie się miejsce przeznaczone do obsługi-
wania publiczności i oznaczone zgodnie 
z przepisami o działalności gospodarczej.  
Za lokal przedsiębiorstwa będzie uważa-
ne również stoisko, stragan. Do umów za-
wartych  w tych miejscach nie będziemy 
mogli stosować przepisów ww. ustawy. 
Ale! Jeżeli zawrzemy umowę wprawdzie 
w lokalu danego przedsiębiorstwa, ale  
w wyniku zorganizowanego zbierania 
ofert konsumentów w czasie odwiedzin 
przedsiębiorcy lub osoby działającej  
w jego imieniu, np. akwizytora w miej-
scu naszej pracy, mieszkaniu lub w innym 
miejscu naszego prywatnego pobytu, to...
Czy możemy odstąpić od umowy?

Tak. Konsument, który zawarł umo-

wę poza lokalem przedsiębiorstwa, może 
od niej odstąpić bez podania przyczyn, 
składając stosowne oświadczenie na piś-
mie w terminie dziesięciu dni od zawarcia 
umowy. Do zachowania tego terminu wy-
starczy wysłanie oświadczenia przed jego 
upływem.

Co więcej osoba, która zawiera  
z nami umowę powinna przed jej za-
warciem poinformować nas na piśmie  
o prawie odstąpienia od umowy w termi-
nie 10 dni od jej zawarcia i wręczyć wzór 
oświadczenia o odstąpieniu, z oznacze-
niem swojego imienia  i nazwiska (na-
zwy) oraz adresu zamieszkania (siedzi-
by). Ma również obowiązek wręczyć nam 
pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, 
stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przed-
miot świadczenia i cenę.

Jeżeli decydujemy się na odstąpie-
nie od umowy najbezpieczniej jest wrę-
czyć je przedsiębiorcy osobiście żądając 
potwierdzenia przyjęcia na kopii albo wy-
słać listem poleconym, najlepiej za zwrot-
nym potwierdzeniem odbioru. Dzięki 
temu unikniemy ewentualnych sporów co 
do samego faktu złożenia oświadczenia, 
jak również zachowania 10-dniowego ter-
minu.

Co w przypadku, gdy nie zostanie-
my poinformowani o prawie odstąpienia 
od umowy? W takim wypadku konsu-
ment może odstąpić od umowy w termi-
nie dziesięciu dni od uzyskania informacji 
o prawie odstąpienia. Pamiętajmy jednak, 
że uprawnienie to ograniczone jest czaso-
wo i nie możemy z tego powodu odstąpić 
od umowy po upływie trzech miesięcy od 
jej wykonania.

Czy w każdym przypadku zawarcia 

umowy poza lokalem przedsiębiorstwa 
korzystamy z ochrony przewidzianej ww. 
ustawą. Otóż nie.  Przepisów o umowach 
zawieranych z konsumentami poza loka-
lem przedsiębiorstwa nie stosuje się bo-
wiem do umów:
 1) o charakterze ciągłym lub okreso-

wym, zawieranych na podstawie oferty 
sprzedaży lub przez odwołanie się do 
ogłoszeń, reklam, cenników i innych 
informacji skierowanych do ogółu albo 
do poszczególnych osób, jeżeli kon-
sument mógł uprzednio zapoznać się  
z treścią otrzymanej oferty lub informacji 
pod nieobecność drugiej strony umowy,  
a zarazem w tej ofercie lub informa-
cji, jak i w umowie zastrzeżono prawo 
konsumenta do odstąpienia od umowy  
w terminie dziesięciu dni od dnia jej za-

warcia,
 2) sprzedaży artykułów spożywczych 

dostarczanych okresowo przez sprze-
dawcę do miejsca zamieszkania konsu-
menta,

 3) powszechnie zawieranych w drob-
nych bieżących sprawach życia codzien-
nego, o wartości przedmiotu umowy do 
równowartości 10 euro,

 4) o prace budowlane,
 5) dotyczących nieruchomości, z wyłą-

czeniem usług remontowych,
 6) ubezpieczenia, w tym o członkostwo 

w otwartych funduszach emerytalnych, 
oraz reasekuracji,

 7) dotyczących papierów wartościowych 
oraz jednostek uczestnictwa w fundu-
szach powierniczych i inwestycyjnych 
(usługi inwestycyjne).

Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa czyli… 
kupujemy towar od akwizytora
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WARTO  WIEDZIEĆ

Chętnie zadajemy sobie pytanie, co przesądza  
o wyjątkowości państwa, regionu, miasta, wsi, 
osady, budowle, czy raczej położenie geograficz-

ne? Uważam, że jeden i drugi aspekt jest ważny. Atrak-
cyjność np. budowli świeckiej, czy sakralnej jest większa, 
gdy zbudowano ją na wyrazistym pagórku, wzgórzu lub  
w otoczeniu wspaniałej przyrody.

Wytrawny turysta natychmiast dostrzeże wyjątko-
wość obiektu architektonicznego w regionie, który zwie-
dza. Natomiast przeciętny mieszkaniec np. Podkarpacia 
nie widzi, nie wie, że zachowane, a powstałe setki lat temu 
obiekty, poza swoją nieprzemijającą urodą to wymierne 
świadectwa naszej przeszłości – historii narodowej. Trud 
ówczesnych budowniczych, ucieleśniony w zamkach, po-
mnikach, rezerwatach przyrody jest dowodem ich świado-
mości i przekonaniu o znaczeniu i wartości kulturowego 
dziedzictwa narodowego.

„Cudze chwalimy, swojego 
nie znamy”, a jeżeli znamy to nie 
zawsze doceniamy. Nasz region 
uznawany jest przez turystów jako 
drugi pod względem atrakcyjności 
w Polsce. Dlatego zapraszamy do 
plebiscytu: „Wybieramy 7 cudów 
Podkarpacia”. To zawołanie, ode-
zwa Gazety Codziennej „Nowiny” 
do mieszkańców regionu o wzięcie 
udziału w plebiscycie. Wyniki gło-
sowania podała gazeta z dnia 10-12 
sierpnia br. Głosowało 50 tys. osób, 
które wybrały z zaproponowanych 
17 najciekawszych turystycznie zabytków w regionie. 

Do „7 cudów Podkarpacia” zaliczono:
1. Pomnik Chrystusa Króla w Małej
2. Bunkier Hitlera w Stępinie
3. Zamek w Łańcucie
4. Rezerwat przyrody w Prządkach
5. Kaplicę Grobu Bożego w Prze-

worsku
6. Bazylikę z unikatowymi organa-

mi w Leżajsku
7. Sanktuarium w Kalwarii Pacław-

skiej
Izba Regionalna w Krzywem, 

której głównym zadaniem jest wy-
chowanie przez kulturę, wystawiła 
te wspaniałe dowody naszej pamięci 
narodowej „7 cudów Podkarpacia”. 
Jest to ekspozycja prezentowanych w „Nowinach” foto-
grafii obiektów, opisów ich historii, ciekawych wydarzeń 
oraz twórców tych wspaniałości. Ja dodałam dla wzboga-
cenia wystawy własne fotografie oraz fotografie z opisami 
znajdujące się w albumach na temat skarbów narodowego 
i światowego dziedzictwa zabytków kultury i przyrody  
z listy UNESCO. Dla porównania naszych, miejscowych 
„cudów” wyeksponowałam również „7 cudów świata sta-
rożytnego” – Egiptu, Babilonu, Grecji i Rzymu – wspa-
niałe kolosy architektoniczne, budowlane w podzięce bo-
gom i zwycięskim władcom przez znakomitych artystów  
i budowniczych tych cywilizacji sprzed 6 tys. lat.

Niestety do naszych cza-
sów zachowała się tylko pira-
mida Cheopsa w Gizie – Egipt. 
Pozostałe: Świątynię Artemidy 
w Efezie, Wiszące Ogrody Se-
miramidy w Babilonie, posąg 
Zeusa w Olimpii, mauzoleum  
w Halikarnasie, Kolosa Rodyj-
skiego, Wieżę na wyspie Faros 
– zniszczył czas oraz liczne ka-
taklizmy i trzęsienia ziemi, woj-
ny. Znamy je z opisów, rycin, 
fotografii. Niedawno ustalono, 
drogą ankiety on-line – głoso-
wało ponad 100 milionów osób  
z 200 krajów świata i wybrano  

„7 cudów świata współczesnego”. Są 
to:
1. Piramida Chichen  Itza - Meksyk
2. Statua Chrystusa Zbawiciela – Bra-
zylia
3. Wielki Mur – Chiny
4. Pietra – Jordania
5. Tadż Mahal – Indie
6. Machu Picchu – Peru
7. Koloseum – Rzym – Włochy

Te cudowności można poznać 
w wystawionych w Izbie albumach, 
w których prezentowane są fotogra-
fie, wykonane przez profesjonalistów 
światowych, a zamieszczone opisy 

wykonali historycy – specjaliści zajmujący się wydarzeniami sprzed 
2 tys. lat. Wystawę zwiedziły dzieci, młodzież, mieszkańcy gminy 

Dydnia i przejezdni – amatorzy mu-
zeów, dociekliwi poszukiwacze wie-
dzy o przeszłości. Ocenę pozytywną  
o ekspozycji „Cudów” wpisali do księ-
gi pamiątkowej. 

Wydaje mi się, że cel został 
osiągnięty. Zachęciłam szczególnie 
młodzież do poznawania historii ludz-
kości, do zwiedzenia regionu, Polski 
i świata, aby na własne oczy zoba-
czyć obiekty, które zawsze będą naszą 
dumą narodową. A może też, któreś  
z dzieci będzie archeologiem, history-
kiem – badaczem naszej cywilizacji? 

Przyszłość należy do nich! W zorgani-
zowaniu wystawy bardzo pomógł mi pan Grzegorz Cipora – serdecz-
nie dziękuję.

Przywołaj najdawniejszą pamięć...

Wystawa w Izbie Regionalnej w Krzywem

Zamek w Łańcucie

Statua Chrystusa Zbawiciela w Brazylii
  

Bogusława Krzywonos
Społeczny Animator Kultury

Podaję do wiadomości, że od dnia 30.10.2007 r. 
została otwarta likwidacja

Stowarzyszenia Kupców Ziemi Brzozowskiej. 
Ewentualne roszczenia kierować pod adres:

Brzozów, ul. Plac Grunwaldzki 5, tel. 0 607 651 182
do dnia 31.12.207 r.

Likwidator Jerzy Data 
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doskonałości zbliżyło ich na tyle, że stanowią jedną 
rodzinę – rodzinę, w której króluje break. 

Na moje pytania o początki swojej 
przygody z tańcem i o wybór breakdance’a 
odpowiadają chętnie. – Właściwie wszyst-
ko zaczęło się cztery lata temu, kiedy to 
w brzozowskiej Szkole Podstawowej 
rozpoczął się kurs tańca i tam pozna-
liśmy taniec nowoczesny z elementami 
breakdance’a – wspomina Łukasz Barba-
ra dziewiętnastolatek, uczeń ZSE. – Ten 
rodzaj tańca ogromnie się nam spodobał, 
wyszukiwaliśmy wiadomości na ten te-
mat i krótkie filmiki w Internecie, po to, 
by podpatrywać breakowe figury i starać 
się je powtórzyć. Nie było łatwo, a na 
rezultaty trzeba było dość długo czekać.  
W efekcie założyliśmy swój zespół breako-
wy „Step factor”, który do dziś działa przy 
Brzozowskim Domu Kultury. Jesteśmy 
ogromnie wdzięczni byłemu Dyrektorowi 
BDK Tadeuszowi Podulce i obecnemu 
– Sebastianowi Michalskiemu nie tylko za 

udostępnienie sali do treningów, ale również za regularną po-
moc i wsparcie – dodaje Łukasz.

- Właściwie trudno jednoznacznie odpowiedzieć dlacze-
go właśnie breakdance – mówi Kacper Jarosz (17 lat, ZSB), to 
właśnie on zwrócił uwagę, jak ważną rolę spełniają w ich życiu 
wspólne treningi - Wspólne ćwiczenia bardzo dużo nam dały. 
Nie wszyscy jesteśmy z Brzozowa, jednak regularnie przyjeż-
dżamy na treningi i wspólnie pracujemy. Takie zajęcia integru-
ją nas, pozwalają dobrze się poznać, dzięki temu stanowimy 
zgrany zespół. Bardzo poważnie traktujemy to, co robimy. Fi-
gury, które wykonujemy nie są przypadkowe i ogromnie ważną 
rolę odgrywa tutaj muzyka. Ludzie wprawdzie często odno-
szą się z szacunkiem do naszych umiejętności, ale nie widzą  
w nich sztuki. 

Kamil Zawidlak (18 lat, I LO) 
podkreśla, że to właśnie muzyka stanowi 
podstawę breaka. Dlatego też na moje py-
tanie, jakie trzeba mieć predyspozycje, by 
zostać b-boyem, w pierwszej kolejności 
wymienia poczucie rytmu i dobry słuch. 
– Oczywiście trzeba mieć dość silnej woli, 
by regularnie ćwiczyć – dodaje Kamil  
– i głowę pełną pomysłów, bo wszystkie 
aranżacje wymyślamy sami i wyrażamy 
przez nie własną osobowość, to, co czuje-
my, to, jacy jesteśmy.

Mateusz Pytlak (18 lat, ZSE) zwraca 
uwagę na intensywne i regularne ćwicze-
nia, które są konieczne do utrzymania nie-
zbędnej w breakdance sprawności fizycz-
nej i koordynacji ruchowej.

W treningu biorą również udział Ja-
kub Szczepański (18 lat, I LO) i Krystian 
Jastrzębski (18 lat, ZSB), którzy  do zespo-

Breakdance - taniec zrodzony na 
przedmieściach amerykańskich metropolii. 
Wymaga dobrych predyspozycji fizycz-
nych, kondycji oraz wysokiego poczucia 
rytmu. Przez niektórych nazywany tańcem 
połamańcem, z uwagi na niemalże cyrkowe 
ewolucje wykonywane przez tancerzy. W 
Polsce popularny od niedawna, w Brzozo-
wie – od lat czterech.

A wszystko za sprawą kilku nastolet-
nich chłopców, którzy postanowili w niety-
powy sposób zająć swój wolny czas. Tra-
fiam na ich trening po wstępnej rozmowie 
z Łukaszem Barbarą, jednym z inicjatorów 
powstania klubu breakdance w Brzozowie. 

Duża sala gimnastyczna, głośna ryt-
miczna muzyka, na parkiecie kilka osób 
wykonuje ćwiczenia rozgrzewające. Jak 
się później dowiedziałam to bardzo ważna 
cześć treningu. Właściwie nieco obawiałam 
się tego pierwszego kontaktu, lecz okazuje się, że dość szybko 
nawiązujemy nić porozumienia. Patrząc na tych młodych ludzi 
zauważam młodzieńcze sylwetki z wyraźnym zarysem mięśni 
– to efekt zamiłowania do intensywnych ćwiczeń  -  oraz wesołe, 
uśmiechnięte  twarze i radosne spojrzenia. Nie ma tu miejsca na 
fochy, frustracje, zniechęcenie. Może to efekt młodego wieku, 
ale raczej to pozytywne nastawienia do otoczenia wynika z po-
siadania nietypowego hobby, z pasji, którą ci młodzi ludzie żyją. 

I jeszcze jedno moje spostrzeżenie, zresztą bardzo pozy-
tywne. Oni wyraźnie nadają na tych samych falach. Są ucznia-
mi różnych szkół, mieszkają w różnych miejscowościach, lecz 
wspólne treningi, wspólne pokonywanie własnych słabości, nie-

WARTO  WIEDZIEĆ

Jak tańczyć to tylko breakdance’a
O b-boys i  b-girls z Brzozowa słów kilka

Jakub Szczepański

Krystian Jastrzębski

Zespół „Step factor” występuje w składzie:

Łukasz Barbara Mateusz Pytlak Kacper Jarosz

Kamil Zawidlak Karol Bąk

Akrobacje tancerzy breakdance to kunszt, 
który wymaga wielu godzin ćwiczeń i ogromnej 

sprawności fizycznej
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łu „Step factor” wprawdzie nie należą, ale breaka 
trenują z wielkim zapałem.

Wśród tańczących widzę dwie dziewczyny. 
To Małgorzata Niemiec i Angelika Mordarska, 
mają po 17 lat i są uczennicami I LO. Małgorza-
ta breakdance trenuje od roku, z podziwem mówi 
o swoich bardziej doświadczonych kolegach, ceni 
ich upór i wytrwałość.

 – Jestem ogromnie wdzięczna kolegom 
za wskazówki, których mi nie szczędzą – mówi 
Gośka – Break wymaga regularnych treningów  
i pracy nad własnym ciałem, dla mnie jednak naj-
trudniejsze było przełamanie wstydu, pewnych ba-
rier psychicznych. 

Angelika na treningi przychodzi od niedaw-
na i choć zdaje sobie sprawę, że break jest bardziej 
popularny wśród mężczyzn, bardzo chce ćwiczyć  
i osiągać coraz lepsze efekty.

Kacper i Kamil z pełnym przekonaniem 
twierdzą, że w przyszłości chcą tańczyć, być może 
nawet zawodowo. – Jestem pewny, że człowiek jest 

szczęśliwy wtedy, kiedy robi w życiu to, co naprawdę lubi. W moim 
przypadku tą rzeczą jest taniec i nie chcę z niego rezygnować – dekla-
ruje Kamil.

Chłopcy mają już na swoim koncie występy przed szeroką pub-
licznością i pierwsze sukcesy. Ich zespół uświetnia przeróżne impre-
zy okolicznościowe w Brzozowie i okolicy, ale także w Rzeszowie, 

Krośnie i Sanoku. Wszędzie wzbudzają zainteresowanie  
i podziw. Gościnnie występowali również na Ukrainie. 

Bez względu na to, jak potoczy się dalsza kariera 
tych młodych ludzi, co będą robić w życiu i czemu tak 
naprawdę się poświęcą, już dziś - pewnie nie do końca 
świadomie –pracują nad swoją przyszłością. To, co ro-
bią ubogaca ich na wielu płaszczyznach i mam nadzieję,  
że swoją pasją zarażą innych.

Tak trzymać!

Tadeusz  KROTOS
- rysownik, ilustrator, karykaturzysta

 

Urodził się i mieszka w Gliwicach na Śląsku. 
Od 1962 r. gruntował swoją wiedzę  z zakresu 
rysunku, malarstwa i grafiki w kółkach plastycz-
nych przy boku znanych gliwickich artystów, 
plastyków. Fascynuje się twórczością hiszpań-
skiego surrealisty Sal-
wadore Dali. Od 1990 

r. rozpoczął przygodę z malarstwem i grafiką, 
a od 1996 r. z rysunkiem satyrycznym. Wy-
konywał ilustracje do książek. Jego rysunki 
prezentowane są na wystawach w kraju i za 
granicą.

Tadeusz Krotos

Małgorzata Niemiec

Angelika Mordarska

Fascynaci breakdance’a z Brzozowa

Magdalena Pilawska

WARTO  WIEDZIEĆ
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WARTO  WIEDZIEĆ
Ponad dwa tysiące lat 

temu w Betlejem - niewiel-
kim mieście, oddalonym  
o kilka kilometrów od Jerozo-
limy - spełniły się starotesta-
mentalne proroctwa mesjańskie o Synu Bożym, który stał 
się człowiekiem, by na nowo pojednać ludzi z Bogiem. 

Już za kilka tygodni będziecie obchodzić jedno  
z najważniejszych chrześcijańskich świąt Boże Narodze-
nie. Jest to jeden z nielicznych momentów, kiedy to zgod-
nie z tradycją przy wigilijnym stole spotyka się cała ro-
dzina.

Dziś święta Bożego Narodzenia niemal przez 
wszystkich chrześcijan obchodzone są tego samego dnia. 
Również wierni Kościołów prawosławnych i grekokatoli-
cy świętują Boże Narodzenie 25 grudnia, ale datę tę usta-
lają według zachowanego przez te Kościoły kalendarza 
juliańskiego, różniącego się od obowiązującego w chrześ-
cijaństwie zachodnim o 13 dni.

Boże Narodzenie w Kościołach Wschodnich
W kościołach wschodnich Boże Narodzenie poprze-

dzone jest rygorystycznym postem. Przez 40 dni obowią-
zuje zakaz spożywania mięsa z wyjątkiem ryb. Nie ma du-
żych różnic między kościołem Wschodnim i Zachodnim 
jeżeli chodzi o wigilię. Na kolacji wigilijnej jest tradycyj-
nie 12 potraw, a najważniejszą 
potrawą jest ryba – karp oraz 
kutia, sporządzona z pszenicy, 
miodu, maku i bakalii. Opłatek 
zastępuje prosfora – jest to nie-
wielka bułeczka przypominają-
ca kształtem maleńką bułeczkę  
z naniesioną na górze pieczęcią, 
z literami ISHS – Jezus Chrystus 
Ten, Który zwyciężył nad grze-
chem i śmiercią Chrystusa. Każ-
da z dwóch stron prosfory sym-
bolizuje dwie natury Chrystusa: 
boską i ludzką. Przed kolacją 
głowa rodziny składa życzenia 
wszystkim członkom rodziny  
i rozdaje każdemu po kawałku prosfory. Po wigilii chrześ-
cijanie prawosławni udają się na mszę, tzw. Wielkie Powie-
czerze, które rozpoczyna się około drugiej w nocy i trwa co 
najmniej cztery godziny. W cerkwiach nie ma żłóbka, jest 
natomiast wystawiona do adoracji ikona Narodzenia Chry-
stusa, przed którą wierni oddają pokłony i ją całują. 

W centrum, na tle groty, spoczywa Matka Boża, obok 
której, w żłóbku przypominającym ołtarz, leży Dzieciątko. 
Jest Ono ściśle obwiązane opaskami, tak że przypomina 
zmarłego w grobie - jest to symbol misji, jaką ma do speł-
nienia na świecie. Ciemność groty narodzin symbolizuje 
możliwość odrodzenia, bo w ciemności zajaśniała świat-
łość. Nad grotą usytuowana jest gwiazda, rzucająca świat-
ło na Maryję i Jej Syna - symbol łaski zesłanej w Jezusie 
przez Boga ludziom. Po zakończeniu nabożeństwa kończy 
się post i rozpoczyna się świętowanie. U grekokatolików 
jest podobnie, w nocy Welykje Poweczerje, a nad ranem w 
pierwszy dzień świąt uroczysta msza. Wczesnym popołu-
dniem odprawia się uroczyste nieszpory Bożego Narodze-
nia. Drugi dzień świąt Narodzenia Pańskiego obchodzony 
jest przez chrześcijan wschodnich jako święto maryjne ku 
czci Bożej Rodzicielki. 

Boże Narodzenie w Kościele 
ewangelickim

W tradycji Kościoła ewangeli-
ckiego zapowiedzią Bożego Narodze-
nia są wieńce adwentowe z czterema 
świecami, zapalanymi w kolejnych 
tygodniach Adwentu. Ten okres łą-
czy w sobie dwie tradycje: pokutną 
i radosną. Księża na znak tej pokuty 
nie zakładają komż i chodzą wyłącznie  
w czerni. Nie urządza się zabaw. Z drugiej 
strony - wśród pieśni liturgicznych zachowany jest radosny śpiew, 
m.in. hymnu „Alleluja”. Adwent łączy przeszłość, teraźniejszość  
i przyszłość - jest przeżywaniem obecności Chrystusa wśród ludzi.

Przeżywanie Bożego Narodzenia wierni ewangeliccy rozpo-
czynają w Wigilię w kościele - nabożeństwem, które od zwiastowania 
aniołów nosi nazwę anielskiego. Po tym nabożeństwie można zasiąść 
do wigilijnej wieczerzy. W zależności od lokalnych tradycji w po-
szczególnych parafiach organizowane są też wigilijne nabożeństwa  
o północy - pasterskie, albo w Boże Narodzenie o świcie - królew-
skie. W ewangelickiej tradycji wprawdzie nie było szopki, ustawianej  

w kościele czy w sąsiedztwie do-
mowej choinki, ale współcześnie  
coraz częściej zaczyna się poja-
wiać i ona.

Kolacja wigilijna to rodzaj 
nabożeństwa, ma ona miejsce po 
powrocie z nabożeństwa wigilijne-
go lub po godzinie 17.00. Rozpo-
czyna się ona najpierw od pieśni, 
głowa rodziny lub najstarszy czło-
nek rodziny odmawia modlitwę 
zakończoną Modlitwą Pańską. Na-
stępnie z powagą łamany jest tra-
dycyjny opłatek wigilijny i składa-
ne są życzenia świąteczne. Po tej 
wstępnej części rozpoczyna się 

kolacja wigilijna. W zależności od tradycji miejscowej są podawane 
dania na ciepło, a najważniejszym jest karp pod różnymi postaciami. 
Nie ma ustalonej ilości potraw, które powinny znaleźć się na stole, ich 
ilość zależy od zamożności rodziny. 

Po kolacji wymieniane są prezenty, które w symboliczny spo-
sób świadczą o największym darze, jaki dał nam Ojciec w Synu 
Swoim Jezusie Chrystusie. Na stole oczywiście nie może zabraknąć 
krzyża i zapalonych świec, a przedłużeniem świątecznego ucztowania 
są śpiewane przy choince stare kolędy „Cudowa różdżka wzrosła”,  
„Jam z niebios zszedł” - niektóre do melodii skomponowanych przez 
G. F. Haendla. Są też, tak mocno obecne w polskiej tradycji: „Do 
szopy, hej pasterze”, „W żłobie leży”, „Gdy się Chrystus rodzi”,  
„Lulajże, Jezuniu...”

W tradycji luterańskiej świętowanie w pierwszym dniu Bożego 
Narodzenia odbywa się przede wszystkim w gronie najbliższej rodzi-
ny, dopiero drugiego dnia zaczyna się odwiedzanie innych. Pierw-
szego dnia świąt Narodzenia Pańskiego oraz w dniu św. Szczepana 
Męczennika - drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia ewangelicy 
udają się do swych świątyń na uroczyste nabożeństwa świąteczne,  
a ci, którzy w Adwencie nie przystąpili do Stołu Pańskiego lub pragną 
częściej to czynić, korzystają z tej możliwości w pierwsze lub w dru-
gie święto Narodzenia Pańskiego albo na zakończenie roku.

Święta, święta...
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W listopadzie br. w I Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie 
została rozegrana Licealiada. W jej skład weszły m.in. 
zawody z piłki siatkowej i tenisa sto-
łowego. Wysoki poziom aktywności 
sportowej w tych dziedzinach wyka-
zali uczniowie z  ZSE.

13 listopada br. odbyły się za-
wody w tenisie stołowym dziewcząt 
i chłopców. Wzięły w nich udział 
drużyny dziewcząt z: ZSE i LO oraz 
chłopców z: ZSE, LO i ZSB. Obie 
drużyny z ZSE zajęły pierwsze miej-
sca. Skład drużyny dziewcząt to: 
Ewelina Szczepek, Sylwia Szczepek 
oraz rezerwowa Beata Szczepek.  
W drużynie męskiej wystąpili: Karol 

Szczepek, Marcin Dereń i na rezerwie 
Mateusz Wacek. Opiekunem drużyn 
jest  J. Leszek – Czubska.

4 listopada br. rozegrano zawo-
dy w piłce siatkowej dziewcząt, gdzie 
drużyna ZSE również zajęła pierwsze 
miejsce. W skład zwycięskiej drużyny 
weszły: Natalia Wojewoda, Justyna 
Sokołowska, Ewa Kocyłowska, El-
żbieta Sobota, Lidia Jopek, Katarzyna 
Lasek, Agnieszka Zańko, Dorota Ko-
złowska, Magdalena Szczepek i Ewe-
lina Szczepek. Trenerem drużyny jest 
J. Penar.

Renata Stach

Sportowe sukcesy uczniów ZSE

Zwycięska drużyna siatkarek wraz z trenerem

Z okazji 89 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę 
w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Dydni  odbył się „HALOWY 
TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ”. Do udziału w turnieju zgłosiły się 
drużyny  z powiatu brzozowskiego tj. Nozdrzca , Przysietnicy,  Jazz-
meni-Brzozów, Jasiennicy Rosielnej, 
Niebocka i Dydni.  

Otwarcia rozgrywek dokonał 
Wójt Gminy Dydnia   Jerzy F. Adam-
ski, Henryk Przyczynek - Przewodni-
czący Powiatowego Zrzeszenia LZS, 
Henryk Dąbrowiecki Wiceprzewod-
niczący Powiatowego Zrzeszenia 
LZS,  Henryk Kozik – Przewodni-
czący Rady Powiatu. Turniej prowa-
dził  Dyrektor GOKBPiW w Dydni 
Jacek Adamski.

Uczestnicy zostali podzieleni 
na grupy, a zwycięzcy grup walczyli 
o miejsce pierwsze.   

Po ostrej aczkolwiek wyrów-
nanej rywalizacji wygrała drużyna 
z Brzozowa, która wystąpiła w skła-
dzie Tomasz Podulka, Przemysław 
Podulka, Jan Dudycz, Roman Wła-
dyka, Franciszek Lasek, Jerzy Zając, 
Łukasz Piotrowski, Piotr Paczkowski. pokonując w finale zespół z 
Jasienicy Rosielnej, który reprezentowali: Lasko Lesław, Hadam Ro-

Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej w Dydni

GOK Dydnia

man, Florek Bogusław,  Ruchlewicz Jan, Sieńczak 
Ryszard, Ryba Maciej. 

W małym finale drużyna z Przysietnicy po-
konała zespół z Nozdrzca. Zwycięskie drużyny 
uhonorowane zostały dyplomami, pucharami i pa-
miątkowymi medalami.

Nagrody dla uczestników wręczali Jerzy F. 
Adamski, Henryk Kozik, Henryk Dąbrowiecki, 
Henryk Przyczynek oraz Jacek Adamski. Turniej 
sędziowali : Andrzej Pytlowany, Henryk Dąbro-

wiecki, Marian Drobot.

Pamiątkowe zdjęcie z turnieju

Nagrody zwycięzcom wręczał m.in. Henryk Kozik

Boże Narodzenie u Ormian
Katolicy obrządku ormiańskiego nie obchodzą świąt Boże-

go Narodzenia w naszym rozumieniu. Zachowali oni najstarszą 
tradycję chrześcijańską - kościoła jerozolimskiego, który do IV 
wieku nie świętował pamiątki narodzin Zbawiciela. Do Ormian, 
którzy od II wieku żyli z dala od reszty chrześcijaństwa w górach 
Kaukazu, wiadomość o ustanowieniu obchodów Narodzenia Pań-
skiego nie dotarła. Zgodnie z pierwotną tradycją katolicy obrząd-
ku ormiańskiego obchodzą więc 6 stycznia święto Epifanii, kiedy 
to wspominają i czczą trzy wydarzenia: narodziny Zbawiciela, 
pokłon Trzech Króli i chrzest Jezusa w Jordanie. Święto to ma 
raczej charakter uroczystości maryjnej, podczas której czczona 
jest Maryja jako Bogurodzica. 

Po celebrowanym nabożeństwie czuwanie tego wieczo-
ru kończy uroczysta, choć postna wieczerza w domu, po której 
wierni odwiedzają swoich bliskich, zwiastując przy tym radość 
z narodzin Zbawiciela. W świątyniach wystawiane są miniatu-
ry, obrazy lub płaskorzeźby przedstawiające sceny związane 
z Bożym Narodzeniem. Śpiewane są również, wzorowane na 
polskich, kolędy w języku ormiańskim. Pierwszego dnia świę-
ta Epifanii, po uroczystym nabożeństwie w kościele, spoży-
wany jest obiad w rodzinnym gronie, który zaczyna wspólna 
modlitwa „Ojcze nasz”. Drugi dzień świąt poświęcony jest 
modlitwie za zmarłych. Wierni odwiedzają groby bliskich, na 
cmentarzach odprawia się nabożeństwa za zmarłych.

Jacek Cetnarowicz
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Już po raz drugi Starosta 
Brzozowski Zygmunt Błaż pa-
tronował mistrzostwom powiatu 
w karate kyokushin. Tegoroczna 
impreza odbyła się 21 listopa-
da w brzozowskim Gimnazjum  
a organizatorem był Brzozowski 
Klub Karate Kyokushin. W po-
szczególnych kategoriach wie-
kowych zwycięzcami zostali:
      W kategorii  I (od 7 do 10  
lat): 1. Bartosz Dudek, 2. Paweł 
Indyk, 3. Grzegorz Bartman.  
W kategorii  II (od 11 do 14 lat):  
1. Jakub Lasek, 2. Adrian Szałaj-
ko, 3. Rafał Podkul. W kategorii III (gimnazjum): 1. Bartłomiej Jarema, 

II  Mistrzostwa Powiatu Brzozowskiego w karate kyokushin

Po zawodach odbył się pokaz umiejętności

2. Wojciech Sobota, 3.  Konrad Bień-
czuk. W kategorii kobiet (open):  
1. Magda Kościńska, 2. Ewa Bartman,  
3. Anna Masłyk. W kategorii senio-
rów: 1. Maciej Lasek, 2. Karol  Jarema,  
3. Grzegorz Niemiec. 

Zwycięscy otrzymali  pamiąt-
kowe medale, puchary i dyplomy 
ufundowane przez miejscowe Staro-
stwo. W imieniu Starosty Brzozow-
skiego nagrody wręczał Naczelnik  
Wydziału Oświaty i Polityki Spo-
łecznej Stanisław Pilszak oraz gospo-
darz obiektu Dyrektor Gimnazjum  
w Brzozowie Mariola Pilszak.

Jan Wolak

Powiatowa Liga Siatkówki 
Organizatorem VII edycji Powiatowej Ligi Siatkówki 2007/2008 jest Rada Po-

wiatowa Zrzeszenia LZS w Brzozowie. Rozgrywki odbywają się w kategorii open, 
bez rozgraniczeń. Patronat medialny objęli: Nowe Podkarpacie, Brzozowska Gazeta 
Powiatowa i Tygodnik Brzozowski.
Terminarz rozgrywek przedstawia się następująco:

I kolejka: 15-16 listopada 2007
1. Budowlani - Przysietnica
2. Nozdrzec - ---------------     
3. Domaradz - Jasienica
4. BDK - Orzechówka
5. Rymanów - Stara Wieś
II kolejka: 22-23 listopada 2007
1. Przysietnica - Stara Wieś
2. Orzechówka - Rymanów
3. Jasienica - BDK
4.  ---------- - Domaradz
5. Budowlani - Nozdrzec
III kolejka: 29-30 listopada 2007
1. Nozdrzec - Przysietnica
2. Domaradz - Budowlani
3. BDK - -------------  

4. Romanów - Jasienica
5. Stara Wieś - Orzechówka
IV kolejka: 6-7 grudnia 2007
1. Przysietnica - Orzechówka
2. Jasienica - Stara Wieś
3. ----------- - Rymanów
4. Budowlani - BDK
5. Nozdrzec - Domaradz
V kolejka: 13-14 grudnia 2007
1. Domaradz - Przysietnica
2. BDK - Nozdrzec
3. Rymanów - Budowlani
4. Stara Wieś - --------------
5. Orzechówka - Jasienica
VI kolejka: 20-21 grudnia 2007
1. Przysietnica - Jasienica

2. ----------- - Orzechówka
3. Budowlani - Stara Wieś
4. Nozdrzec - Rymanów
5. Domaradz - BDK
VII kolejka: 3-4 stycznia 2008
1. BDK - Przysietnica
2. Romanów - Domaradz
3. Stara Wieś - Nozdrzec
4. Orzechówka - Budowlani
5. Jasienica - ----------------
VIII kolejka: 10-11 stycznia 2008
1. Przysietnica - -----------
2. Budowlani - Jasienica
3. Nozdrzec - Orzechówka
4. Domaradz - Stara Wieś
5. BDK - Rymanów
IX kolejka: 31 stycznia-1 lutego 2008
1. Rymanów - Przysietnica
2. Stara Wieś - BDK
3. Orzechówka - Domaradz
4. Jasienica -  Nozdrzec
5. ------------ - Budowlani

Bronisław Przyczynek

SPORT

Restauracja ALTA poleca

Życzymy smacznego!

Składniki: 
awokado, łosoś wędzony w plastrach, pomidory, 
świeży koper, kawior czerwony/czarny, oliwa z oliwek,
przyprawy

Sposób przyrządzenia: 
Awokado wydrążyć, łososia pokroić w paski, pomidory w drob-
ną kostkę, koper posiekać. 
Wszystkie składniki wymieszać i przyprawić do smaku. 
Gotowym farszem wypełnić awokado, wykończyć kawiorem. 
Dekorować pomidorem oraz zieleniną.

Łosoś w awokado
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BRZOZOWSKA
Gazeta Powiatowa

HOROSKOP

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą rozwiązanie.

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

teraz uda Ci się wcielić w życie ciekawy pomysł? 
SKORPION (24 X – 22 XI)
Teraz odkryjesz w sobie nowy talent i będziesz chciał go jak naj-
szybciej wykorzystać w życiu. Sytuacja ta może doprowadzić do 
przepracowania, nadmiernego przeciążenia organizmu. W życiu za-

wodowym Skorpiony zrobią dobry interes wchodząc w spółki.
STRZELEC (23 XI – 22 XII) 
Od dłuższego czasu masz tendencję do wprowadzania w swoje życie 
radykalnych zmian. Rozwijasz swoje zainteresowania, prowadzisz 
bujne życie towarzyskie. W tym miesiącu wpadniesz na jakiś orygi-

nalny pomysł, co może zupełnie odmienić Twoje życie.
KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I)
W grudniu możesz zacząć realizować swoje marzenia. Dzięki wy-
trwałej pracy wybijesz się i uzyskasz awans społeczny. Korzystne 
będą dla ciebie podróże i kontakty zagraniczne. Nie podpisuj jednak 

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

WODNIK (21 I – 19 II)
W pracy będziesz wytrwały i poważny, wszystkie sprawy dokład-
nie musisz przeanalizować. Staraj się nie wyjeżdżać teraz w podróż 
służbową i nie podejmować żadnych decyzji szczególnie podczas 

wyjazdu. Dobrze zrobisz, jeśli więcej uwagi poświęcisz dzieciom i rodzinie.
RYBY (20 II – 20 III) 
Ryby będą miały okazję pokazać swoje talenty i zdolności w ży-
ciu zawodowym, co przysporzy im trochę pieniędzy. Staną się te-
raz silniejsze, będą przejawiać więcej wiary w swoje możliwości.  

W życiu towarzyskim spotkają kogoś, na kogo długo wyczekiwały. Niektóre 
będą nawet miały ochotę zamieszkać ze swą nową miłością. 

1) nacięcie, rowek,
5) dawniej opat, 
7) w pd.-wsch. Azji tragarz, 
najgorzej płatny robotnik,
9) przesuwanie się jednego 
elementu względem drugie-
go na określonej długości; 
ruch posuwisty,
10) narząd wzroku u ludzi  
i zwierząt; gałka oczna,
12) imię Bullock, aktorki,
13) rosyjski myśliwiec,
14) uderzenie, cios,
15) w hitlerowskich obozach 
koncentracyjnych: więzień, 
dozorca więźniów,

2) niewielki płat jakiegoś 
materiału,
3) huczna zabawa taneczna,
4) choroba oczu wywołana 
podwyższonym ciśnieniem 
śródgałkowym; glaukoma,
6) staw łączący udo z tuło-
wiem,
8) spostrzeżenie, obserwacja, 
wypowiedź na jakiś temat, 
(w zwrotach: uwagi krytycz-
ne; uwagi na temat książki)
11) miejsce błogiego spokoju

BARAN (21 III – 20 IV)
Poznasz kogoś z klasą. Możesz wejść z tą osobą w spółkę, która przy-
niesie ci w krótkim czasie pieniądze. Masz teraz dobre wyczucie eko-
nomiczne, zainwestuj więc swoje pieniądze w kupno domu lub dział-

ki. Twoje powodzenie w interesach wzbudzi zazdrość znajomych i przyjaciół. 
BYK (21 IV – 21 V)
Będziesz bardziej niż kiedykolwiek zorganizowany i pracowity.  
W życiu zawodowym możesz teraz podejmować decyzje, ale ostroż-
nie, kieruj się zawsze rozsądkiem. Wtedy będziesz miał szanse na 

awans i spełnienie swoich marzeń. Bliźnięta nie zapomną w tym miesiącu  
o swojej rodzinie, znajomych i własnych zainteresowaniach. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Grudzień będzie dla Ciebie miesiącem szaleństw. To pełnia życia. 
Będą przygody, miłość, a nawet ślub. W życiu zawodowym to samo: 

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

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

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

LEW (24 VII – 23 VIII)
Od jakiegoś już czasu dążysz do osiągnięcia pozycji zawodowej  
i prestiżu. Teraz masz szansę uzyskać powodzenie. Możesz podpi-

sać ważną umowę, kontrakt, wyjechać w atrakcyjną podróż służbową. Ale twój 
sukces zależeć będzie tylko od włożonego wysiłku i kwalifikacji. W miłości 
czekają Cię spokojne i miłe chwile.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
Zaczniesz ulegać teraz ogólnym nastrojom i wpadniesz w wir życia 
towarzyskiego. Świetnie będziesz się bawić. Nie zaniedbasz swoich 
codziennych obowiązków. Jakoś uda Ci się pogodzić codzienną pra-

cę z rozrywkami. W życiu uczuciowym na razie bez zmian. 
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REKLAMA

czynny: 

poniedziałki, środy od 13.00 do 18.00; 

wtorki, czwartki, piątki od 8.00 do 13.00

tel. (0-13) 43 03 582, 

kom. 505 072 151

Nowoczesny Gabinet Stomatologiczny 
RTG, RVG 

EVIDENT NZOZ
lek. stom. Ewa Dżoń,  

Krzemienna 86
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