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Magdalena Pilawska

Dokładnie 1 czerwca w Dzień Dziecka Premier Donald 
Tusk zaapelował do wszystkich rodziców, by wychowywali 
swoje dzieci przez sport. Szef rządu uroczyście otworzył boi-
sko w miejscowości Izdebki w gminie Nozdrzec. Donald Tusk 

powiedział, że Polacy uczą swoje dzieci 
grać w piłkę. Zwiedził kompleks spor-
towy przy Gimnazjum Nr 1 w Izdeb-
kach w Gminie Nozdrzec, który powstał  
w ramach programu „Moje boisko - Or-
lik 2012”. To pierwszy w Polsce oddany  
do użytku obiekt częściowo sfinansowa-
ny z budżetu państwa w ramach tego pro-
gramu.

Jak podkreślił Premier, trzeba po-
kazać tym wszystkim, którzy jeszcze nie 
wzięli się do roboty, że takie przedsię-
wzięcie jak „Orlik - boisko dla każdego 
dziecka w polskiej gminie” - jest możli-
we, pokazała to Gmina Nozdrzec z Wój-
tem Antonim Gromalą na czele. Zdaniem 
Premiera, najważniejszym warunkiem, 
aby program Orlik był sukcesem, jest do-
bra wola i energia samorządu.

Tej energii i determinacji nie zabra-
kło Wójtowi Gminy Nozdrzec Antoniemu 
Gromali, który zrobił wszystko, by zdo-
być fundusze na budowę kompleksu spor-
towego w swojej gminie. Na budowę boi-

Premier Donald Tusk w Izdebkach
ska, które kosztowało okrągły milion zł, z rządowego programu 
„Moje boisko - Orlik 2012”, otrzymał dofinansowanie w kwocie 
500 tys. zł, pozostałą część dołożyła gmina. Jedynym warunkiem 
było wykonanie całości inwestycji w ciągu miesiąca. 

I tak właśnie się stało. Przez cały maj trwały in-
tensywne prace budowlane, w ramach których powstało 
boisko do piłki nożnej pokryte sztuczną nawierzchnią  
o wymiarach 62/30m, boisko asfaltowe do koszykówki 
i siatkówki oraz szatnia. Całość jest ogrodzona, oświet-
lona i monitorowana. Tak szybkie wykonanie inwesty-
cji było możliwe również dzięki wsparciu Arcybiskupa 
Józefa Michalika, który przekazał na ten cel działkę 
stanowiącą mienie kościelne. Wykonawcą zadania była 
Firma „ŁĄCZBUD” z Rzeszowa.

Mieszkańcy Izdebek i okolicznych miejscowo-
ści ciepło powitali Szefa rządu w swojej wsi. Domy 
przyozdobili biało-czerwonymi flagami. Jak każe tra-
dycja, chlebem i solą Premiera powitały dziewczynki 
w strojach ludowych, zaś gimnazjalistki wręczyły mu 
piękne kwiaty. Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Groma-
la przybliżył pokrótce szczegóły związane z wykonaną 
inwestycją i złożył podziękowania wszystkim, którzy 

przyczynili się do jej realizacji. 
Następnie przecięcia wstęgi i ofi-

cjalnego otwarcia boiska dokonali: Pre-
mier Donald Tusk, Minister Sportu i Tu-
rystyki Mirosław Drzewiecki oraz Wójt 
Antoni Gromala. Szef rządu chętnie roz-
mawiał z młodymi piłkarzami, przekazał 
im pamiątkowe upominki – koszulki pił-
karskie z autografem Euzebiusza Smo-
larka. Następnie ks. Infułat Julian Pudło 
dokonał poświęcenia nowego kompleksu 
sportowego.

Wizytę Premiera na izdebskiej zie-
mi zakończyło zwiedzanie Gimnazjum 
Nr 1 oraz krótka konferencja prasowa. 

Wśród gości niedzielnej uroczy-
stości znaleźli się: Prezes Rady Mini-
strów Donald Tusk, Minister Sportu  
i Turystyki Mirosław Drzewiecki, Po-
słowie na Sejm RP: Piotr Tomański, 
Elżbieta Łukacijewska, Krzysztof Kłak  
i Zbigniew Rynasiewicz, a także Woje-
woda Podkarpacki Mirosław Karapyta, 

Wicewojewoda Podkarpacki Małgorzata 
Chomycz, Radny Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego Maciej Lewicki, Zastępca Dyrektora Podkar-
packiego Oddziału ARiMR w Rzeszowie Marek Owsiany oraz 
Ks. Infułat Julian Pudło, ks. st. kapitan Jan Krynicki – Kape-
lan Straży Pożarnych Województwa Podkarpackiego, ks. Józef 
Kasperkiewicz Proboszcz Parafii w Izdebkach, a także Starosta 
Brzozowski Zygmunt Błaż, Wicestarosta Janusz Draguła, Wój-
towie gmin: Dydnia – Jerzy F. Adamski, Jasienia Rosielna – Ma-
rek Ćwiąkała, Domaradz – Jan Pilch, Haczów – Stanisław Jakiel 
oraz szefowie największych firm z terenu powiatu. 

Uroczyste otwarcie boiska w Izdebkach przez Premiera Donalda Tuska

Chlebem i solą został powitany także  
Minister M. Drzewiecki
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1 czerwca br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Lech Kaczyński wraz z małżonką przebywał z oficjalną 
wizytą w województwie podkarpackim. Swoją wizytę Pre-
zydencka Para rozpoczęła od zwiedzania dworku Marii Ko-
nopnickiej w Żarnowcu. Okazja była podwójna, bowiem 
poza Dniem Dziecka właśnie w tym roku przypada setna 
rocznica napisania przez poetkę „Roty”. 

Na dziedzińcu dworku Prezydent spotkał się z dzieć-
mi ze szkół powiatu jasielskiego, krośnieńskiego i brzozow-
skiego. Złożył wszystkim dzieciom, które licznie przybyły 
na spotkanie, życzenia z okazji ich święta. Życzył wszyst-
kim dzieciom, aby „ były zdrowe, szczęśliwe, żeby się do-
brze uczyły”, a także tego, aby dzieciństwo wspominały jako 
szczęśliwy okres w swoim życiu.  Podkreślił, że szczęście 
dziecka zależy od rodziny, że dziecko nie może spotykać się 
z przemocą, ani w szkole, ani w domu. Wspominał także 
swój okres dzieciństwa. 

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” Lech 
Kaczyński przeczytał najmłodszym wiersz Juliana Tuwima 
pt. „Lokomotywa”. Ufundował też paczki ze słodyczami, 
koszulki z napisem „Dzień Dziecka z Prezydentem” i za-
prosił na lody. 

 W świętowaniu Dnia Dziecka w Żarnowcu uczest-                 Beata Pliś  

Spotkanie uczniów z powiatu brzozowskiego 
z Prezydentem RP

niczyły dzieci z klas drugich szkół podstawowych gminy Jasienica 
Rosielna wraz z wychowawcami, dyrektorem szkoły w Orzechówce 
Krystyną Masłyk oraz Wójtem Gminy Markiem Ćwiąkałą oraz dzie-
ci z gminy Dydnia. Grupa dzieci z gminy Jasienica Rosielna była 
pierwszą grupą, która witała parę prezydencką, dlatego też niektórzy 
dostąpili zaszczytu uściśnięcia dłoni  Prezydenta i Jego małżonki. To 
spotkanie na pewno na długo pozostanie w pamięci najmłodszych 
mieszkańców naszego powiatu.

31 maja br. w świetlicy Brzozowskiego Domu Kultury 
odbyło się spotkanie z Wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem 
Putrą. Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady Powiatu  
w Brzozowie Henryk Kozik, który przywitał wszystkich 
przybyłych gości oraz mieszkańców Brzozowa i okolic. 

W spotkaniu oprócz Wicemarszałka Sejmu Krzysztofa 
Putry wzięli udział: Poseł PiS Stanisław Zając, Senator RP 
Stanisław Piotrowicz, Radny Sejmiku Województwa Pod-
karpackiego Adam Śnieżek, Starosta Brzozowski Zygmunt 
Błaż, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozo-
wie Tadeusz Pióro, a także ks. Infułat Julian Pudło. 

Poseł Stanisław Zając jest kandydatem Prawa i Sprawiedli-
wości w wyborach uzupełniających do Senatu, rozpisanych w okrę-
gu krośnieńskim po śmierci Andrzeja Mazurkiewicza. Sprawował 
mandat posła I kadencji z ramienia Wyborczej Akcji Katolickiej  
i III kadencji z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność, zajmując  
w tej kadencji stanowisko wicemarszałka Sejmu. Od 2002 do 2005 
zasiadał w sejmiku podkarpackim. W 2005 z listy Prawa i Spra-
wiedliwości został wybrany posłem V kadencji w okręgu krośnień-
skim. Obejmując mandat Senatora RP w wyborach uzupełniających 
do senatu zwalnia miejsce dla kandydata z listy PiS Adama Śnieżka, 
obecnie Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Uczestnicy sobotniego spotkania z zainteresowaniem wy-
słuchali wypowiedzi K. Putry, St. Zająca i St. Piotrowicza na te-
mat przyszłych działań PiS na rzecz regionu brzozowskiego i jego 
mieszkańców. 

Na zakończenie korzystając z obecności Marszałka Sejmu  
i Posła PiS uczestnicy mieli okazję do zadawania pytań. 

Do spotkania z  parlamentarzystami z ramienia Prawa i Spra-
wiedliwości mieszkańcy Brzozowa i okolic mieli okazje również  
w niedzielę 8 czerwca br. Na brzozowskim rynku na pytania odpo-
wiadali i porad udzielali: Poseł RP Beata Kempa była Wiceminister 
Sprawiedliwości, Poseł RP Stanisław Ożóg, Poseł RP Andrzej Dera,  
Zbigniew Sieczkoś były Wojewoda Podkarpacki oraz Adam Śnie-
żek Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Brzozowskie spotkania z parlamentarzystami

Wypowiedź Wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Putry

Uczniowie z gminy Jasienica Rosielna

                red

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

fot. UG Jasienica Rosielna
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5 czerwca br. w Krasiczynie odbyło się spotkanie 
Wicepremiera Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji Grzegorza Schetyny oraz Wiceministra Tomasza 
Siemoniaka z samorządowcami z Podkarpacia: prezyden-
tami, starostami, burmistrzami i wójtami. Powiat brzo-
zowski reprezentował Wicestarosta  Janusz Draguła.

W trakcie spotkania Wicepremier G. Schetyna 
przedstawił założenia planowanej przez rząd reformy 

samorządowej, która ma oddać w ręce władz lokalnych więcej kom-
petencji i środków finansowych. Minister Schetyna odpowiadał na 
pytania starostów, burmistrzów i wójtów. W trakcie dyskusji przedsta-
wiciele samorządów wskazywali na konieczność dokonania głębokich 
zmian w oświacie.

Z Krasiczyna goście udali się na konferencje prasową, która zo-
stała zorganizowana w biurze poselskim Piotra Tomańskiego w Prze-
myślu.

Spotkanie Wicepremiera z samorządowcami 

Magdalena Pilawska

13 czerwca br. w trakcie posiedzenia Brzozowskiego Kon-
wentu Samorządowego Starosta Brzozowski nagrodził najzdol-
niejszych uczniów z powiatu. 

Każda z sześciu gmin wchodzących w skład powiatu ty-
powała jednego ucznia, który w roku szkolnym 2007/2008 uzy-
skał bardzo wysokie wyniki w nauce, był laureatem olimpiad  
i konkursów przedmiotowych oraz udzielał się w zajęciach po-
zalekcyjnych. Wśród wyróżnionych znaleźli się również przed-
stawiciele szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat 
brzozowski, czyli: I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół 
Ekonomicznych, Zespołu Szkół Budowlanych oraz Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Spośród wytypowanej mło-
dzieży, wyłoniony został jeden uczeń z powiatu brzozowskiego 
do nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Tery-
torialnych Najzdolniejsza Młodzież Podkarpacia. Uczniem tym 
został Marcin Jakiel z gminy Haczów. 

W trakcie spotkania z władzami powiatu młodzież otrzy-
mała z rąk Starosty Zygmunta Błaża i Wicestarosty Janusza 
Draguły wartościowe albumy i listy gratulacyjne. Wyrażając ra-
dość i podziw dla tych młodych zdolnych ludzi, Starosta Z. Błaż 
powiedział: Zdajemy sobie sprawę, że tak imponujące wyniki  
w nauce to niewątpliwie wynik posiadanego talentu, ale i ogrom-
nej pracy. Tak młody wiek w połączeniu z ambitną postawą  
i samodyscypliną wzbudzają podziw i są przykładem dla innych. 
Mamy nadzieję, że na dalsze lata nauki nie zabraknie Wam zapa-
łu i chęci, a zdobyta wiedza będzie procentować w przyszłości.

Wśród nagrodzonych znaleźli się:
Angelika Szczudrawa, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Brzozowie

Uczennica Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy SOSW 
w Brzozowie 
- wzorowe zachowanie, 
- aktywny udział w życiu szkoły, 
- reprezentowanie Ośrodka w konkursach szczebla wojewódz-

kiego.
Adam Rzepka, I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazi-
mierza Wielkiego w Brzozowie

Uczeń Adam Rzepka osiąga bardzo dobre i celujące wyni-
ki w nauce. Bierze udział w licznych konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych, szczególnie z matematyki i innych przedmio-
tów ścisłych. Najważniejsze jego osiągnięcia w ostatnim roku 
to:
- XXIII Konkurs Matematyczny im. prof. Jana Marszała – wy-

różnienie na etapie finałowym
- otrzymanie Indeksu na AGH
- Test Matematyka Plus OXFORD EDUCATIONAL – laureat  

I stopnia
- Ogólnopolska Olimpiada “O diamentowy indeks AGH” – udział 

w etapie finałowym
Adam Rzepka ukończył szkołę z średnią ocen 5,2.  

W ubiegłym roku szkolnym otrzymał Stypendium Prezesa Rady 
Ministrów.
Monika Gaździk, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Brzozowie

Monika Gaździk, uczennica klasy III Technikum Eko-
nomicznego w Brzozowie, jest osobą wyróżniająca się na tle 
społeczności uczniów ZSE dużymi osiągnięciami. Bierze udział  
w licznych olimpiadach, zajmując czołowe miejsca.

Została:
- finalistką szczebla okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości 

w latach 2007 i 2008
- finalistką szczebla okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekono-

micznej w latach 2007 i 2008
- finalistką szczebla wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy o Unii 

Europejskiej w 2008 roku
- finalistką szczebla powiatowego w konkursie Wiedzy o Unii 

Europejskiej „Unia wczoraj, dziś, jutro”
Monika Gaździk bierze aktywny udział w społeczności 

szkolnej pracując w Samorządzie Uczniowskim ZSE. Udziela 
się w szkolnych kołach zainteresowań: Kole Młodych Eko-
nomistów, Kole Przedsiębiorczości, PCK, zespole tanecznym 
„LEJDIS”. Bierze aktywny udział w akademiach szkolnych.

Monika otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów 
w roku szkolnym 2007/2008. Uczennica pracuje nie tylko na 
swoje sukcesy (średnia ocen: 5,33), ale chętnie dzieli się swoimi 
umiejętnościami z wszystkimi koleżankami i kolegami, przy-
czyniając się do podnoszenia jakości ich pracy. Jest osobą bar-
dzo sympatyczną, otwartą i lubianą przez wszystkich. 
Edyta Grządziel, III Liceum Ogólnokształcące w Zespole 
Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie

Edyta Grządziel (ZSB) od klasy pierwszej otrzymywała 
promocję z wyróżnieniem, osiągając najwyższą średnią ocen  

Najzdolniejsi uczniowie powiatu nagrodzeni

Najzdolniejsi uczniowie powiatu wraz ze Starostą Z. Błażem  
i Wicestarostą J. Dragułą
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Sesja Rady Gminy Domaradz16 maja 2008 r. odbyła się czwarta w tym 
roku sesja Rady Gminy. Na sesji radni między 

innymi zatwierdzili nowe taryfy za zaopatrzenie 
w wodę i odprowadzanie ścieków oraz wybrali 
drogi gminne, na których remont będą składane 
wnioski. Wśród uchwał, nad którymi głosowali 
radni były:

- wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości w Golcowej, 
- wyrażenie zgody na udzielenie 10% bonifikaty od ceny rynkowej na 
lokale mieszkalne w Baryczy, 
- wybór zadania pod nazwą „Remont sieci dróg gminnych w Gminie Do-
maradz” obejmującej drogi: Golcowa Podmagierówka Nr drogi 115633 
R, Barycz Stara Szkoła Nr drogi 115614 R, Domaradz Zatyle Nr drogi. 
115601 R, Domaradz Płosina Nr drogi 115607 R, 
- zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe od-
prowadzanie ścieków: cena za 1m� wody we wsi Golcowa - 4,61 zł + 
VAT, cena za 1m� wody we wsi Domaradz - 5,99 zł + VAT, cena za 1m� 
ścieków - 2,69 zł + VAT, 
- udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Niebylec w kwocie  
45 000,00 złotych celem partycypacji w kosztach remontu drogi gminnej 
Nr 112225 R Lutcza – Zatyle,
- zmiany w budżecie gminy - zwiększenie dochodów o 92 000 zł oraz 

zwiększenie wydatków o 244 000 zł, 
- wyrażenie zgody na wynajem na okres pięciu lat lokalu w budynku “Ośrodka 

Zdrowia“ w Domaradzu,
- ustalenie nowego wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, dodat-

ku specjalnego oraz dodatku stażowego dla Wójta Jana Pilcha.

Sesja Rady Gminy w Domaradzu

Tomasz Bober

fot. UG Domaradz

w szkole (obecnie kończy szkołę ze średnią 5,0) i wyróżniała 
się wzorowym zachowaniem. Dwukrotnie za najlepsze wyniki 
nagrodzona była stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Uczennica brała udział w kilku konkursach historycz-
nych o charakterze lokalnym, angażowała się w pracę samo-
rządu uczniowskiego i życie kulturalne szkoły.
Marcin Jakiel, gmina Haczów 
Jest uczniem klasy III Gimnazjum im. doc. dr inż. Jana Wyży-
kowskiego w Haczowie. Uczeń ze średnią ocen 5,5.
W roku szkolnym 2007/2008 otrzymał:
- tytuł laureata wojewódzkiego konkursu historycznego,
- tytuł laureata wojewódzkiego konkursu biologicznego, 
- tytuł laureata wojewódzkiego konkursu fizycznego,
- tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu matematycznego, 
- tytuł finalisty VIII Podkarpackiego Konkursu Matematyczne-

go im. prof. F. Lei
- II miejsce w etapie powiatowym i awans do etapu rejonowe-

go VIII Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. prof. 
F. Lei

- X miejsce w kraju w ogólnopolskim konkursie „Młody Eu-
ropejczyk”.

Dominika Kot, gmina Dydnia
Dominika Kot jest uczennicą kl. III a Gimnazjum  

w Dydni. Wszechstronnie uzdolniona. Osiąga wysokie wy-
niki w nauce (średnia powyżej 5,0). Aktywnie uczestniczy  
w życiu szkoły, włączając się w organizację różnych uroczy-
stości. Bierze udział w szkolnych konkursach wiedzowych  
i artystycznych, zajmując w nich czołowe miejsca. Reprezentu-
je gimnazjum w pozaszkolnych konkursach. Była uczestniczką 
wojewódzkiego etapu Konkursu Polonistycznego oraz woje-
wódzkiego konkursu recytatorskiego „Podkarpacka Tęcza”.  
W bieżącym roku szkolnym zajęła I miejsce w powiatowym 
konkursie Olimpiady Zdrowia organizowanym przez PCK. 
Szczególnym osiągnięciem było zajęcie III miejsca w woje-
wódzkim etapie Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu, co zapewniło 
jej udział w finale ogólnopolskim (Warszawa 2008).
Gabriela Dąbrowska, gmina Brzozów

Uczennica kl. I c Gimnazjum, Zespół Szkół w Przysietni-
cy. Gabriela Dąbrowska jest uczennicą szczególnie uzdolnioną, 
jest stypendystką Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – pomoc 
stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Do jej 

osiągnięć w roku szkolnym 2007/2008 można zaliczyć pierwsze 
miejsce w regionalnym Konkursie Teorii Muzyki. Średnia ocen z 
I-go półrocza 2007/2008 – 5,27
Katarzyna Herbut, gmina Domaradz

Uczennica kl. II b Gimnazjum, Zespół Szkół w Golcowej.
Posiada duże uzdolnienia w zakresie przedmiotów ścisłych i hu-
manistycznych. Ma bogaty zasób wiedzy ogólnej. Interesują ją 
różne zagadnienia z zakresu fizyki, matematyki, biologii, che-
mii i informatyki. W zakresie przedmiotów humanistycznych 
wykazuje się wiedzą ponadpodstawową. Jest oczytana, chętnie 
wyszukuje informacje w różnorodnych źródłach i przygotowuje 
prace nadobowiązkowe z języka polskiego, matematyki, chemii 
i informatyki. Uczennica posiada również uzdolnienia plastyczne 
oraz muzyczne, które wykorzystuje uczestnicząc w różnorodnych 
konkursach i przeglądach. 

W bieżącym roku szkolnym wzięła udział w etapie woje-
wódzkim „Olimpiady Zdrowia”. Ponadto uzyskała wysokie miej-
sce w szkolnym konkursie wiedzy przyrodniczej i Olimpiadzie 
Wiedzy o Wielkich Polakach.
Arkadiusz Szarek, gmina Jasienica Rosielna 

Uczeń kl. III a Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej. Uczestnik 
trzech olimpiad szczebla wojewódzkiego (matematyka, geografia, 
język polski), zwycięzca konkursu matematycznego dla uczniów 
szkół gimnazjalnych powiatu brzozowskiego organizowanego 
przez I LO w Brzozowie, członek komisji sejmowej i poseł na 
Sejm Dzieci i Młodzieży przez dwie ostatnie sesje tj. rok 2007  
i 2008, uczestnik międzynarodowego projektu „Szkoła Praw Czło-
wieka i Wielokulturowości” realizowanego przez Stowarzyszenie 
Willa Decjusza w Krakowie, redaktor naczelny gazetki szkolnej 
„Nowiny dla chłopaka i dziewczyny”.
Barbara Potoczna, gmina Nozdrzec

W roku szkolnym 2007/2008 otrzymała nagrodę Starosty 
Brzozowskiego dla najlepszego ucznia w gminie Nozdrzec. Była 
uczestniczką wielu konkursów i olimpiad na różnych szczeblach, 
osiągając wysokie rezultaty i zajmując czołowe miejsca. Zdoby-
ła m.in.: tytuł finalisty Konkursu Chemicznego w roku szkolnym 
2007/2008, I miejsca w Olimpiadach Wiedzy o Sławnych Pola-
kach w roku 2006/2007 (Anna Jenke) i  2007/2008 (Jan Paweł II) 
. Zdobyła 96 punktów na egzaminie gimnazjalnym, a jej średnia 
ocen to 5,75. Wyróżnia się wzorową postawą uczniowską i aktyw-
nym udziałem w życiu szkoły. 

Magdalena Pilawska
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POWIATOWA  STACJA  SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ul. Moniuszki 17, 36-200 Brzozów, tel./fax (0-13) 43-414-59

29 maja br. w Brzozowskim Domu Kultury odbyła 
się impreza oświatowo-zdrowotna zorganizowana z okazji 
Światowego Dnia bez Tytoniu, którego tegoroczne hasło 
brzmiało: „Młodość wolna od papierosa”. Głównym orga-
nizatorem imprezy była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epide-

miologiczna przy współpracy dyrektorów, pedagogów i na-
uczycieli z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, 
Brzozowskiego Domu Kultury, a także Muzeum Regional-
nego oraz dzięki sponsorom.

Zorganizowana impreza była podsumowaniem rea-
lizacji programów antytytoniowych tj. „Czyste powietrze 
wokół nas”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź  właściwe 
rozwiązanie”, a także programu „Wolność oddechu - Zapo-

biegaj astmie” na terenie poszczególnych  placówek  w roku szkol-
nym 2007/08 . Na ww. imprezę złożyły się: występy dzieci ze Szko-
ły Podstawowej w Zmiennicy i  Przedszkola Samorządowego Nr 1  
w Brzozowie, którzy  pod opieką opiekunów zaprezentowali  przy-
gotowane  inscenizacje dotyczące tematyki antytytoniowej i zapobie-
gania astmie. Podczas podsumowania wykład na temat szkodliwości  
i skutków palenia wygłosił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitar-
ny w Brzozowie.

Kolejnym punktem imprezy było wręczenie zwycięzcom  
pierwszych miejsc i wszystkim uczestnikom dyplomów, nagród  
i podziękowań, którego dokonał Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Brzozowie Tadeusz Pióro i Naczelnik Wydziału Roz-
woju Regionalnego i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego  
w Brzozowie Piotr Tasz.  

W konkursie rysunkowym „Wolność oddechu - zapobie-
gaj astmie” I miejsce zajął  Kamil  Szmyd ze Szkoły Podstawowej  
w Zmiennicy, natomiast nagrody za udział w poszczególnych szko-
łach realizujących program przyznano dla: Danieli Rychlickiej z SP  
w Brzozowie, Aleksandry Władyki z SP w Grabownicy, Anny Bart-
man z SP Nr 1 w Humniskach, Martyny Ścibor z SP Nr 1 w Przy-
sietnicy, Adrianny Rzepki z SP Nr 2 w Przysietnicy, Julii Sabik z SP  
w Starej Wsi, Wiktorii Gerlach z SP w Jasienicy Rosielnej i Kingi 
Kuśmierczyk z SP  w Orzechówce. 

W konkursie rysunkowym „Czyste powietrze wokół nas” 
I miejsce zdobyła Wiktoria  Mrozek z Przedszkola Samorządowe-
go w Starej Wsi zaś nagrody za udział odebrali: Dominik Stock  
z PS Nr 1 w Brzozowie, Aleksandra Trześniowska z PS w Grabow-
nicy, Julia Dudek z PS Nr 1 w Humniskach, Kamila Pomykała z PS  
w Niebocku, Dariusz Wacek z Oddziału Przedszkolnego przy SP Nr 
2 w Golcowej. 

W konkursie rysunkowym „Nie pal przy mnie proszę” 
przeprowadzonym dla dzieci z klas III  Szkół  Podstawowych I miej-
sce przyznano dla Adrianny Ryby z SP Nr 1 w Humniskach, nagrody 
za udział otrzymali: Łukasz Wójcik z SP w Grabownicy, Karolina 
Bulewicz z SP w Starej Wsi, Weronika  Buczek z SP Nr 1 w Doma-
radzu, Klaudia  Lewak z SP w Haczowie, Przemek Dytko z SP Nr 2  
w Golcowej, Martyna Ruszel z SP w Niebocku. 

W konkursie  rysunkowym „Znajdź właściwe rozwiąza-
nie” I miejsce wśród młodzieży gimnazjalnej zajęła Joanna Przystasz  
z G. w Grabownicy, natomiast nagrody za udział przyznano dla 
Natalii Zgłobickiej z G. w Brzozowie, Urszuli Mazur z G. Nr 1  
w Humniskach, Dominice Fiedeń z G. w Haczowie, Iwonie Słowik  
z G. w Orzechówce. 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - Sekcja Oświa-
ty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia  składa serdeczne podziękowanie 
Panu Zbigniewowi Owsianemu „Zielona Oaza”, Dyrekcji Muzeum 
Regionalnego w Brzozowie, Państwu  Grażynie i Andrzejowi Wojto-
wiczom „GRAN-PIK” za ufundowanie nagród i słodyczy dla uczest-
ników imprezy.Najmłodsi laureaci konkursu wraz z Piotrem Taszem i Tadeuszem Pióro

Światowy Dzień bez Tytoniu

Sesja Rady Gminy 
Jasienica  Rosielna

26 maja  br.  odbyła się XV sesja Rady Gminy, na której 
podjęte zostały następujące uchwały:
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia doty-
czącego wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Budo-
wa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna”,
- w sprawie uchwalenia limitu  wydatków na Wieloletni Pro-
gram Inwestycyjny na lata 2008-2010,

- w sprawie  wyboru zadania do złożenia  wniosku do „Podkarpa-
ckiego Samorządowego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury na 
Obszarach Wiejskich” oraz zabezpieczenia środków w budżecie 
gminy – dwie uchwały,
 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.
 - zmieniająca uchwałę  w sprawie ustalenia wysokości wynagro-
dzenia Wójta Gminy,
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze 
stołówek szkolnych na terenie  gminy Jasienica Rosielna, 
- w sprawie  planu pracy komisji Rady Gminy na 2008 r.

Szczegóły na  stronie  internetowej: http://jasienica.bip.kro-
soft.pl, w zakładce: „prawo lokalne” -  „uchwały”.

Wójt Gminy Jasienica Rosielna Marek Ćwiąkała

Występ dzieci z SP w Zmiennicy
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5 czerwca  br. w Zespole Szkół  
w Starej Wsi odbyło się powiatowe 
podsumowanie realizacji  II edycji pro-
gramu „Trzymaj Formę”. Głównym 
gospodarzem imprezy był Zespół Szkół 
w Starej Wsi przy udziale Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Brzozowie. W imprezie wzięli 
udział przedstawiciele władz samorzą-
dowych: Marek Ćwiąkała - Wójt Gmi-
ny Jasienica Rosielna, Stanisław Pałys  
- Zastępca Wójta Gminy Dydnia, Piotr 
Tasz – Naczelnik Wydziału Rozwo-
ju  Regionalnego i Promocji Powiatu 
Starostwa Powiatowego w Brzozowie, 
Grażyna Wdowiarz – Urząd Gminy 
Haczów, Monika  Pietrykowska 
– Urząd  Gminy Nozdrzec.

Program „Trzymaj Formę” 
przeprowadzony był na terenie po-
wiatu w 25 Gimnazjach i w 2 Szko-
łach Podstawowych. Realizowany 
był przez szkolnych koordynato-
rów, tj. nauczycieli i pedagogów. 
Dotyczył on zwiększenia świado-
mości na temat racjonalnego od-
żywiania i aktywności fizycznej 
wśród uczniów klas I. Program 
podjęty był na terenie szkół  przez 
różne formy oświatowo-zdrowotne. 
Kończył się on na etapie szkolnym 
imprezą, konkursem lub rajdem ro-
werowym.

Na etapie powiatowym program skła-
dał się z konkursu plastycznego i zawodów 
sportowych.  Z każdego gimnazjum wzięło 
udział w imprezie po 4 uczniów z klas I, 
tj. 2 osoby w  konkursie plastycznym i 2  
w teście sprawnościowym. Uczniowie 
przyjechali razem ze swoimi opiekunami 
– koordynatorami szkolnymi programu.  

Impreza rozpoczęła się na sali spor-
towej Zespołu Szkół w Starej Wsi, gdzie 

26 maja br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie od-
był się Wojewódzki Festiwal Piosenki o Zdrowiu. Powiat brzozowski 
po rozstrzygnięciu na etapie powiatowym zarówno w grupie Szkół 
Podstawowych, jak i Gimnazjów reprezentował Zespół Szkół w Bli-
znem. Na festiwalu dziewczęta z Gimnazjum w Bliznem zdobyły I 
miejsce  wśród  zespołów i wokalistów  w kategorii gimnazjów.

11 czerwca br. w Warszawie odbył się Ogólnopolski Festi-
wal Piosenki o Zdrowiu, gdzie uczennice z Gimnazjum w Bliznem 
zajęły również I miejsce. Dziewczętom, opiekunce Iwonie Strycz-
niewicz i podagog Edycie Częczek gratulujemy zwycięstwa.

wszystkich uczestników imprezy i zaproszonych gości powitał Dyrektor Stanisław 
Chrobak. Następnie Bernarda Tymczak - pedagog szkolny ZS w Starej Wsi przedsta-
wiła cele programu, a część wstępną zakończyły inscenizacje  przygotowane przez 

młodzież z gimnazjum w Starej  
Wsi  i gimnazjum w Izdebkach.

W dalszej kolejności zo-
stały przeprowadzone zawody 
sprawnościowe oraz podsumo-
wanie i ocena prac konkurso-
wych. Zdobywcą pierwszego 
miejsca  w konkursie plastycz-
nym została uczennica Gim-
nazjum w Trześniowie – Mar-
lena Michalska. Po zliczeniu 
punktów i czasu w zawodach 
sprawnościowych. I miejsce  
w grupie dziewczyn zajęła Rita 
Owoc z Orzechówki, natomiast 
w grupie chłopców Emil Milo  

z Orzechówki. Oba te zwycię-
stwa pozwoliły w zawodach 
sportowych zająć I miejsce 
Gimnazjum  w Orzechów-
ce. Podsumowując konkurs 
plastyczny i sprawnościowy  
I miejsce w imprezie powia-
towej  zdobyło Gimnazjum   
w Starej Wsi. 

Impreza zakończyła 
się wręczeniem wszystkim 
zwycięzcom i uczestnikom 
dyplomów, nagród i podzię-
kowań.  Rozdania dokonali 
Maria Cecuła-Zajdel - Za-
stępca Państwowego Powia-
towego Inspektora Sanitarne-

go w Brzozowie, Piotr Tasz - Naczelnik Wydziału Rozwoju Regionalnego i Promocji 
Powiatu, a także przedstawiciele poszczególnych gmin. Nagrody ufundowali Sta-
rosta Brzozowski, Burmistrza Brzozowa, Wójtowie Gmin i Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Brzozowie.

Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna – Sekcja Oświaty Zdrowotnej 
i Promocji Zdrowia składa serdeczne podziękowanie: Państwu A. i R. Bąkom –„Pie-
karnictwo” w Przysietnicy i Panu T. Bocheńskiemu –F. P. H. „POŁONINY” w Brzo-
zowie,  a także Panu Wacławowi  Bieńczakowi  „Wyroby Cukiernicze” w Brzozowie 
za pomoc w przygotowaniu imprezy.

Zwycięska reprezentacja z Orzechówki wraz z opiekunką

Pamiątkowe zdjęcie z podsumowania programu „Trzymaj Formę”

Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki o Zdrowiu

„Trzymaj Formę”

Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Brzozowie 

Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Brzozowie 

Skład zespołu: Kinga Cwynar, Magdalena Wiatr, Paulina Dydek,  
Anna Cwynar, Gabriela Dydek, Justyna Zawidlak, Karolina Gacek,  

Mariola Leń, Klaudia Szpiech
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„Rowerem bezpiecznie do celu” to ogólnopolska kampania 
edukacyjna. Jej inicjatorem jest Policja i Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji. Głównym celem prowadzonej akcji 
jest promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzy-
stów, a w szczególności dzieci i młodzieży. Akcja rozpoczęła się  
1 czerwca i potrwa do końca sierpnia 2008 roku. 

W ubiegłym roku na drogach naszego województwa doszło 
do 313 wypadków z udziałem rowerzystów. 20 poniosło śmierć, 
a 309 zostało rannych. W zderzeniu z samochodem rowerzyści 
- czyli niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są bezbronni. 
Dlatego też Policja przypomina, że bezpieczeństwo rowerzystów 
w dużej mierze zależy od nich samych. Z drugiej strony kierujący 
jednośladami są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego, 
o czym kierowcy samochodów zdają się czasem zapominać. 

Akcja „Rowerem bez-
piecznie do celu” ma przede 
wszystkim charakter eduka-
cyjny. W ramach prowadzonej 
akcji policjanci będą spotykać 
się z uczniami szkół podstawo-
wych, w trakcie których będą 
nakłaniać młodych rowerzy-
stów do korzystania z kasków 
i ochraniaczy oraz propagować 
bezpieczne poruszanie się po 
drogach i tworzenie miasteczek 
ruchu drogowego. Policjanci 
będą także reagować na wy-
kroczenia popełniane przez kierujących rowerami. Skontrolują 
stan techniczny rowerów i ich obowiązkowe wyposażenie w tym 
światła, dzwonek. Sprawdzą również czy młodzi rowerzyści jeż-
dżący po drogach publicznych mają kartę rowerową lub są pod 
opieką dorosłych (jeżeli mają mniej niż 10 lat).

PRZYPOMINAMY! 
Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego zarówno rowerzyści jak 
i piesi powinni zawsze używać odblaskowych opasek czy kami-
zelek, zwłaszcza po zmroku, w deszczu czy w pochmurny dzień. 

Rowerem bezpiecznie do celu  

Kierowca widzi wówczas pieszego i rowerzystę z daleka i ma 
czas, by go bezpiecznie wyprzedzić. Oprócz kamizelki, czy 
odblaskowych naklejek, w które warto się wyposażyć, rowe-
rzyści muszą zaopatrzyć rower w:

a) białe światło przednie,
b) czerwone światło tylne
c) dzwonek. 

Pamiętaj! Jeżdżąc na rowerze lub 
motorowerze:
1. Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego,
2. Respektuj pierwszeństwo pieszych na chod-
niku, prowadź rower przez przejście dla pie-
szych,
3. Za każdym razem zakładaj kask ochronny,
4. Noś jaskrawe ubrania, a po zmroku zakładaj 
elementy odblaskowe,
5. Sygnalizuj innym uczestnikom ruchu swoje 

zamiary,
6. Nigdy nie korzystaj w czasie jazdy z urządzeń odwracają-

cych twoją uwagę, takich jak discman, telefon komórkowy 
itp.

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ!
Zawsze upewnij się, czy jesteś widoczny dla innych uczestni-
ków drogi. W zderzeniu z samochodem lub motocyklem nie 
masz szans, twoje obrażenia będą na pewno poważniejsze niż 
ich szkody. 

11 maja br.  uczniowie z Zespołu Szkół z Noz-
drzca udali się do miejscowości Żmiąca w powiecie 
limanowskim. Uczniowie klas I - V oraz uczniowie 
Gimnazjum  pojechali tam na zaproszenie Dyrekto-
ra Ośrodka Rekreacyjno-Terapeutycznego w Żmiącej  
w ramach prowadzonej akcji „Przywrócić uśmiech 
dziecku - Żmiąca 2008”.  

Autokar wraz z zapleczem  logistycznym zapewnił Wójt Gminy 
Nozdrzec Antoni Gromala, a wyjazd zorganizował policjant sekcji Ruchu 
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w  Brzozowie aspirant Kazi-
mierz Barański.  

Po przybyciu na miejsce wszyscy zostali zaproszeni do udziału  
w spotkaniu z wychowankami miejscowego Ośrodka. Dzieciom towarzy-
szyli studenci z krakowskich uczelni. 

Spotkanie rozpoczęło się mszą św. Następnie uczniowie klas I , II i 
III wystąpili na scenie w  spektaklu „ Kopciuszek”. Po występach  aspirant 
Kazimierz Barański wraz z rowerzystami – uczniami Gimnazjum w Noz-
drzcu przedstawił pokaz mistrzowskich umiejętności zawodników uczest-
niczących w turniejach ruchu drogowego.

Po pokazie policjant przeprowadził zajęcia teoretyczne, po których 
odbył się praktyczny sprawdzian z umiejętności pokonywania przygoto-
wanego toru  przeszkód. 

Policjant z Brzozowa 
w odwiedzinach w Żmiącej

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

Spektakl „Kopciuszek”
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W dniach 26 i 28 maja br. rozegrane zostały X Mi-
strzostwa Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP  
w sporcie pożarniczym. W zawodach wzięli udział repre-
zentanci 21 komend miejskich i powiatowych PSP woje-
wództwa.

W pierwszy dzień zawodów, przeprowadzonych na 
obiektach Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie, zostały 
rozegrane konkurencje indywidualne:
1. Pożarniczy tor przeszkód 100 m. 
2. Wspinanie przy pomocy drabiny hakowej. 

W konkurencji wejścia przy pomocy drabiny hako-
wej na trzecie piętro wspinalni nasz reprezentant Łukasz 
Struś uzyskując czas 17,90 s dołączył do najlepszych  
w województwie zajmując 13 lokatę w tej konkurencji. Inni 
nasi zawodnicy uzyskali czasy: Daniel Wojtowicz 18,01 s, 
Ryszard Rygiel 18,63 s, Mieczysław Pojnar 18,89 s. 

W klasyfikacji dwuboju pożarniczego obejmującego 
wyżej wymienione konkurencje indywidualne Daniel Woj-

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

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/

Po zakończonym konkursie  okazało się,  że żaden z uczestni-
ków nie zdołał bezbłędnie pokonać żadnej z przewidzianych konku-
rencji, co tym samym nie pozwoliło na wyłonienie bezapelacyjnych 
zwycięzców. W związku z tym  nagrody ufundowane przez spon-
sorów zostały przekazane dla dzieci, wychowanków miejscowego 
Ośrodka.

Na koniec spotkania uczniowie z Nozdrzca obdarowali wy-
chowanków  Ośrodka  słodyczami przekazanymi przez firmę „Gran 
– Pik” z Brzozowa.

Przebieg i szczegółowy program imprezy został zarejestrowa-
ny i wyemitowany przez Oddział Regionalny TVP.

towicz zajął 11-te miejsce na ogólną liczbę blisko 114 zawodników 
startujących w zawodach. 

W kolejnym dniu mistrzostw (środa 28 maja) rozegrano kon-
kurencje drużynowe na stadionie sportowym w Nisku.

Pierwsza konkurencja drużynowa to sztafeta pożarnicza  
4 x 100 m. Reprezentacje poszczególnych komend wystawiały po 2 
drużyny  4-osobowe. Do punktacji zaliczany był czas lepszego biegu. 
Drużyna w składzie: Ryszard Rygiel, Ryszard Zubel, Daniel Wojto-
wicz i Rafał Wojtowicz uzyskała czas 67,55 s zajmując 2 lokatę na 21 
drużyn. Najlepsza sztafeta na mistrzostwach uzyskała czas 66,29 s. 

W drugiej konkurencji drużynowej – ćwiczenie bojowe  KP 
PSP Brzozów zajęła IV miejsce – 34,81 s. 

 W klasyfikacji generalnej X Mistrzostw Województwa Pod-
karpackiego Strażaków PSP w sporcie pożarniczym klasyfikacja ge-
neralna przedstawia się następująco:
I miejsce – KP PSP Nisko łączny czas - 242,68 s
II miejsce – KP PSP Brzozów łączny czas - 255,91 s
III miejsce- KM PSP Tarnobrzeg łączny czas - 257,83 s
IV miejsce – KP PSP Mielec  łączny czas - 260,58 s

Za uzyskaną lokatę w  sztafecie pożarniczej 4x100  reprezen-
tacja otrzymała pamiątkowy puchar, medale, dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe w postaci 4 szt. odkurzaczy. Za zajęte II miejsce w klasy-
fikacji ogólnej KP PSP w Brzozowie otrzymała nagrodę pieniężną  
w postaci  promesy na sprzęt sportowo-pożarniczy. 

Skład  reprezentacji KP PSP z Brzozowa: asp. Ryszard Rygiel, 
mł.ogn. Jacek Kuśnierczyk, asp. Wojciech Sobolak, st. ogn. Ryszard 
Zubel, asp. Oktawian Bujacz, st.str. Daniel Wojtowicz, str. Łukasz 
Struś, st.str. Mieczysław Pojnar, st.str. Rafał Wojtowicz, mł. kpt. inż. 
Jacek Kędra - kierownik reprezentacji.                                                                                     

Więcej informacji na temat mistrzostw i zdjęcia znaleźć można 
na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie: 
http://www.podkarpacie.straz.pl.

II - miejsce dla KP PSP Brzozów

X Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego 
Strażaków PSP w sporcie pożarniczym

 Informacje zebrał i opracował: 
    mł. kpt. Tomasz Mielcarek  

Reprezentacja 
KP PSP z Brzozowa

fot. Marek Kołodziej

Pokaz umiejętności zawodników 
uczestniczących w turniejach ruchu drogowego
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KP PSP Sanok – 4 nurków, KP PSP Jasło – 4 nurków, KP 
PSP Brzozów – 4 nurków.

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE/ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  POWIATU

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

 30 maja br.  na akwenie wodnym w miejscowości Temeszów 
gmina Dydnia odbyły się ćwiczenia nurkowe specjalistycznej grupy ra-
townictwa wodno-nurkowego Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego 
„Sanok”.
 Celem ćwiczeń było:
· doskonalenie umiejętności rozpoznawania dna akwenu przez człon-

ków ekipy nurkowej przed wykonaniem prac podwodnych,
· doskonalenie umiejętności sporządzania szkicu akwenu z układem 

dna na podstawie rozpoznania nurkowego,
· doskonalenie metod poszukiwania osób i rzeczy utoniętych – zatopio-

nych na akwenie,
· praktyczne zastosowanie urządzeń pomiarowo-lokalizacyjnych do 

poszukiwań dna akwenu,
· doskonalenie umiejętności obsługi sprzętu nurkowego i pływające-

go.
W ćwiczeniach udział brali nurkowie z następujących komend:

 Informacje zebrał i opracował: 
    mł. kpt. Tomasz Mielcarek  

W okresie od 01.01 do 03. 06. 2008 r. odnotowano 205 zdarzeń, 
w tym: 44 pożary. W działaniach związanych z gaszeniem pożarów 
brało udział 90 zastępów straży pożarnej w składzie 388  ratowników 
PSP i OSP. W opisywanym okresie miało miejsce 155 miejscowych za-

Ćwiczenia nurkowe specjalistycznej grupy 
ratownictwa wodno-nurkowego WOO „Sanok” 

Nurkowie podczas ćwiczeń

DZIAŁANIA  PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ  
W  BRZOZOWIE  W  OKRESIE  OD  01. 01.  DO  03. 06. 2008 r.

grożeń, w likwidacji których brało udział 196 zastępów 
w składzie 621 ratowników. Odnotowano 6 fałszywych 
alarmów.

Chcesz znaleźć pracę, z której bę-
dziesz zadowolony, która zapewni Ci to, 
czego od niej oczekujesz – satysfakcję, 
pieniądze, kontakty towarzyskie?

Aby to zrealizować musisz wie-
dzieć czego szukasz, jakie posiadasz 
umiejętności, zdolności, kwalifikacje  
i cechy osobowościowe – przed rozpo-
częciem poszukiwania pracy warto na 
początku poznać samego siebie. Dziwne, 
prawda? Znasz siebie od tylu lat, ale czy 
naprawdę? 

Wybór zawodu, stosunek do kształ-
cenia się i ogólnie rzecz biorąc, spojrzenie 
na samego siebie przebiega według okre-
ślonych praw. Ważne jest zrozumienie, że 
każdy może zmienić swoją sytuację, do-
strzec nowe możliwości. Wykształcenie 
ma coraz większe znaczenie, jest więc 
ważne, aby bezrobotny poznał dynamikę 

procesu uczenia się oraz znaczenie włas-
nych wcześniejszych doświadczeń w za-
kresie podjęcia dalszego kształcenia się 
lub rezygnacji z niego. 

Poszukując pracy oferujemy przy-
szłym pracodawcom swoją wiedzę, 
kwalifikacje, a także umiejętności, które 
pozwalają nam wykonywać pracę do-
brze. We współczesnym świecie ludzie 
zmieniają pracę średnio co 5 lat – wy-
konywanie jednej i tej samej pracy przez 
całe życie stało się już niemożliwe. Wiele 
zawodów przestaje już istnieć, a powsta-
ją wciąż nowe – ważne jest to, że nabyte 
umiejętności mogą być stale wykorzy-
stywane w nowym środowisku pracy.  
W świecie pracy, w świecie zawodów, 
które charakteryzują się brakiem przej-
rzystości i różnorodnością odbywających 
się w nim procesów, ogromną ilością 

możliwości uczenia się i zatrudnienia, ko-
nieczne jest samopoznanie i analiza szans 
zawodowych.

 W Powiatowym Urzędzie Pra-
cy w Brzozowie, w Dziale Poradnictwa 
Zawodowego i Szkoleń są organizowane 
zajęcia grupowe na temat poznania włas-
nych możliwości kwalifikacyjnych i za-
wodowych. Celem zajęć jest analiza włas-
nych cech osobowościowych, które często 

Co muszę wiedzieć o sobie 
przed rozpoczęciem poszukiwania pracy?

fot. Mirosław Szmyd
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JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU

1. Sprzedawca 
2. Obsługa traka
3. Bibliotekarz
4. Logopeda - psycholog
5. Gastronom
6. Murarz
7. Sprzątaczka
8. Kierowca kat. C

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 17. 06. 2008 r.

9. Instruktor muzykoterapii
10. Mechanik pojazdów 
      samochodowych
11. Hutnik szkła
12. Palacz
13. Sprzedawca paliw
14. Kierownik budowy 
      z uprawnieniami

wyznaczają osiągnięcia i predyspozycje 
zawodowe.

Podczas zajęć biorąc za punkt wyj-
ścia informacje o wymaganiach kwalifi-
kacyjnych na rynku pracy teraz i w przy-
szłości, uczestnicy przedstawiają swoje 
własne kwalifikacje, by ocenić obecne 
możliwości oraz ewentualne potrzeby 
dalszego kształcenia się. Osoby z wyż-
szym wykształceniem powinny zwrócić 
uwagę na istniejącą konieczność ciągłego 
dokształcania się.

Ważnym elementem programu są 
informacje dotyczące sytuacji na lokal-
nym rynku pracy, uczestnicy dowiadują 
się o ogólnych tendencjach rozwojowych 
danego regionu, poznają lokalne zakła-
dy pracy, znajdujące się tam stanowiska 
pracy, wymagania stawiane przez pra-
codawców i ich możliwości rozwojowe. 
Informacje te pomogą w wyborze kierun-
ku kształcenia lub przekwalifikowania,  
w wyborze nowego zawodu.

Małgorzata Górniak, Maria Pelc              
Doradcy Zawodowi Powiatowego 

Urzędu Pracy w Brzozowie

Jak spełniać oczekiwania pracodawcy?
W celu znalezienia dobrej pracy, na 

wstępie należy podjąć kilka istotnych de-
cyzji. Decyzje te powinny odpowiedzieć 
na dwa pytania „Co rzeczywiście chciał-
bym robić?” oraz „Co potrafię robić do-
brze?”. By na nie odpowiedzieć należy się 
zastanowić nad własnymi możliwościami 
i umiejętnościami. Pomyśl dokładnie i do-
brze się zastanów zanim podejmiesz de-
cyzję. Wiedza  o tym, co chciałbyś robić 
i co potrafisz robić dobrze, powinna wy-
znaczyć kierunek kariery zawodowej, do 
którego zdążasz. Musisz mieć także świa-
domość czego pracodawca oczekuje od 
dobrych pracowników. Wiedza ta pomoże 
Ci przekonać pracodawcę, że jesteś właś-
ciwą osobą na dane stanowisko. Wiedza  
o tym czego oczekiwać jest jedną z najlep-
szych dróg zwiększania zaufania do same-
go siebie i zmniejszania niepewności.

Mamy nadzieję, że udział w zaję-
ciach zwiększy motywację bezrobotnych 
do samodzielnego poszukiwania pracy 
i będzie inspiracją do wykorzystywania 
nowych, nieznanych dotąd metod dzia-
łania, a w konsekwencji zwiększy szan-
sę na znalezienie miejsca pracy. Udział  
w zajęciach jest bezpłatny. Wszystkie oso-
by uczestniczące w szkoleniu otrzymają 
komplet bezpłatnych materiałów informa-
cyjnych. Osoby zainteresowane udziałem 
w poradzie grupowej mogą zgłaszać się 
do budynku znajdującego się po przeciw-
nej stronie ulicy od budynku głównego 
Powiatowego Urzędu Pracy, przy ul. Koś-
ciuszki 2, wejście obok sklepu Centrum,  
I piętro, pokój nr 2. Serdecznie zaprasza-
my wszystkich zainteresowanych.

15. Pracownik biurowy 
     ze znajomością j. ang. lub j. niem.
16. Operator koparko-ładowarki
17. Kucharz
18. Tynkarz
19. Pracownik do produkcji 
      spożywczej

21 maja br. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego  
w  BDK  przedstawili akademię patriotyczną związaną z 217 rocz-
nicą uchwalenia Konstytucji  3 Maja. Stało się to okazją do przy-
pomnienia najsłynniejszych pieśni i piosenek patriotycznych, ich 
historii oraz roli, jaką odegrały one nie tylko w swoich czasach, ale 
również na przestrzeni wieków.

Polacy od kiedy historia pamięta śpiewali, gdy byli szczęśli-
wi i śpiewali, gdy było im źle. Śpiewali, gdy walczyli o nasz kraj 
i śpiewali, gdy Polska była wolna. W słowach i nutach tych pieśni 
„zaklęta” jest opowieść o Ojczyźnie, o wolności, o wszystkim co  
w życiu naprawdę ważne.

Cz. Cywiński – żołnierz I Wileńskiej Brygady AK  - wię-
zień sowieckiego łagru  we wspomnieniach pisze: „Przy ognisku  
w mroźniej syberyjskiej tajdze, w dusznej ciemnej celi więziennej, 
czekając na wyrok, podczas długich partyzanckich marszów, bieg-
nąc do ataku przy wybuchach pocisków, w tajnej drukarni w chwi-
lach przerwy, czasem mocno i głośno, czasem cicho, tylko nucąc 
melodię. Nasza polska pieśń patriotyczna dodawała nam otuchy, 
nadziei, sił w najtrudniejszych chwilach naszego życia dla Polski”.

 W czasie akademii chór szkolny prowadzony przez  

„Kto śpiewa, modli się podwójnie” – pisał św. Paweł.
Kto śpiewa pieśni patriotyczne, czci podwójnie Polskę.

Krzysztofa Łobodzińskiego zaprezentował kilkanaście „car-
men patrium” - czyli pieśni ojczyźnianych. Ze słyszenia zna-
my je wszyscy, ale niewiele osób może cokolwiek powie-
dzieć na temat autorów, okoliczności powstania czy recepcji. 

Akademia z okazji 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
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JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU/PRZEWODNIK  ROLNIKA

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI 
I  MODERNIZACJI  ROLNICTWA

Jest to zakaźna wirusowa choroba świń, która atakuje inne zwierzęta do-
mowe i dzikie. Jest przyczyną dużych strat gospodarczych, bowiem:
· Powoduje upadki prosiąt
· Zaburza rozród
· Osłabia odporność na inne choroby
· Zmniejsza przyrosty
· Zwiększa zużycie paszy
· Ogranicza swobodny obrót trzodą chlewną

Choroba Aujeszky’ego nie jest groźna 
dla ludzi. Obecność krajowej hodowli i pro-
dukcji trzody chlewnej na rynku europejskim  
i światowym w dużym stopniu zależy od re-
alizacji programu monitorowania  i zwalcza-
nia choroby Aujeszky’ego na terenie całego kraju. Program zwalczania choroby 
Aujeszky’ego u świń na terytorium Polski rozpoczął się z dniem 1 stycznia 2008 
r. i jest w całości finansowany z budżetu państwa, a zatem nie obciąża kosztami 
rolników. Jednak powodzenie jego realizacji w decydującym stopniu zależy od 
samych hodowców i producentów świń.

Wymaga bowiem ścisłej współpracy z lekarzami weterynarii, którzy będą 
pobierali od świń próby krwi. W całej Polsce są to miliony próbek krwi do po-
brania. Te działania będą wymagały sprawności i terminowości wykonywania 
zadań. Jest to ogromne przedsięwzięcie, bowiem lekarze będą mieli obowiązek 
odwiedzić wszystkie gospodarstwa, w których utrzymywane są świnie i w okre-
ślonym czasie pobrać od nich krew, a następnie dostarczyć ją do laboratorium. 
Wszelkie utrudnienia dla lekarzy wynikające z niedoinformowania rolników 
mogą opóźniać powyższe prace.

Trzeba będzie również bezwzględnie przestrzegać obowiązków nałożo-
nych na hodowców świń odnośnie identyfikacji i rejestracji świń.

System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt 
ma na celu zapewnienie możliwości szybkiego 
ustalenia miejsca pobytu zwierząt oraz dostępu 
do informacji na temat ich przemieszczeń.

System Identyfikacji i Rejestracji Zwie-
rząt (w odniesieniu do świń) składa się z nastę-
pujących elementów:
· prawidłowego oznakowania świń 
· księgi rejestracji 
· skomputeryzowanej bazy danych 

Posiadacz świń, zgodnie z ustawą z dnia 
2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i re-
jestracji zwierzat (Dz.U. Nr 91 poz. 872 z późn. 

zm.) zobowiązany jest zgłaszać m. in.:
· siedzibę stada („Zgłoszenie siedziby sta-
da”),
· rejestrację zwierzęcia („Zgłoszenie świń 
do rejestru”)
· zwiększenie lub zmniejszenie liczebno-
ści stada („Zgłoszenie zmiany stanu stada 
świń”),
· ubój zwierzęcia gospodarskiego („Zgło-
szenie uboju świń w rzeźni).

Stąd apel do Was szanowni ho-
dowcy i Producenci, aby życzliwie podchodzić 
do współpracy z lekarzami weterynarii i w jak 
największym stopniu umożliwić im wykonywa-
nie swoich obowiązków. Trzeba pamiętać, że 
podejmowane przez nich działania będą mieć 
charakter urzędowy i będą wynikać z odpo-
wiedniego Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, a ich celem będzie pomoc skie-
rowana do hodowców i producentów świń. 

Więcej informacji na temat zwalczania 
Choroby Aujeszky’ego w naszym wojewódz-
twie można będzie uzyskać w Powiatowych In-
spektoratach Weterynarii.

Rolniku! uwolnij swoje stado 
świń od choroby Aujeszky’ego

Pieśni – kruchej pamięci
nuty ocalałe,
śpiewane w latach trudnych,
często zakazane,
w głębi duszy przetrwały niejedną nawałę
i wracają, z najgłębszym
naszym Ja – tożsame.

Pieśni biało czerwone
niczym krew na śniegu,
pieśni,
jak lat dziecinnych przypomniane baśnie
pieśni, co w chwilach próby stają do szeregu
Czymże są?
Wieszcz by stwierdził:
„Że to Polska właśnie”

Uczniowie i nauczyciele usły-
szeli m.in. najstarszą pieśń 
„Gaude Mater Polonia”, „Bo-
gurodzicę”, „Hymn do miłości 
ojczyzny”, „Mazurek 3 Maja”, 
„Mazurek Dąbrowskiego”, 
„Warszawiankę”, „Rotę”, czy 
„Pierwszą Brygadę” – uważaną 
przez J. Piłsudskiego za hymn 
legionów. Dużo wzruszeń wy-
wołały „Czerwone maki na 
Monte Cassino” – pieśń hym-
niczna II wojny światowej. 
Przypomniane zostały pieśni,  
z którymi na ustach robotnicy i studenci przypominali komunistom o podstawowych 
prawach naszego narodu: „Mury”, „Żeby Polska była Polską”, „Ojczyzno ma”. Za-
śpiewano również piosenkę „Polskie kwiaty”, którą bezsprzecznie można uznać za 
hymn polskiej emigracji. 

Akademia ta była doskonałą lekcją historii i patriotyzmu. O roli pieśni  
i piosenek patriotycznych w życiu narodu mówi M. Wolski w wierszu „Pełnym gło-
sem”. Anna Dudek

Akademię uświetnił występ chóru

„Pełnym głosem”

BP ARiMR w Brzozowie
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PRZEWODNIK  ROLNIKA/INFORMACJE  Z  POWIATU
Od 5 VI 2008 r. Agencja Restrukturyzacji i Moderni-

zacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie po-
mocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku dzia-
łalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz niektórych 
załączników wraz z instrukcjami ich wypełnienia są dostępne 
na stronach internetowych www.arimr.gov.pl oraz www.minrol.
gov.pl a także w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.

O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik  
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
lub małżonek tego rolnika:
· który jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europej-

skiej,
· który jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,
· który ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do 

gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem 
miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, 

· który nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty 
strukturalnej w ramach PROW 2004-2006 lub PROW 2007-
2013,

· który jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na 
podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników 
przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzającym 
miesiąc złożenia Wniosku o przyznanie pomocy,

· który nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cy-
wilnej.

Pomoc może być przyznana na operację obejmującą wy-
łącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem 
działalności nierolniczej, jeśli m.in.:
· operacja jest uzasadniona ekonomicznie,
· operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących 

przepisów prawa, które maja do niej zastosowanie,

· działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest 
w miejscowości należącej do gminy wiejskiej, albo gminy 
miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 
5 tys. mieszkańców 

· inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, 
zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacja, do-
tyczą nieruchomości położonych w ww. miejscowościach

· operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach 
podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej,

· operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków 
publicznych,

· realizacja operacji nie została rozpoczęta przed dniem za-
warcia umowy.

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy  
w ramach niniejszego naboru upływa z końcem dnia robocze-
go następującego po dniu podania do publicznej wiadomości 
na stronie internetowej www.arimr.gov.pl informacji okre-
ślającej, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikają-
ce z już złożonych wniosków osiągnęło, co najmniej 120% 
dostępnych środków w danym województwie, określonym  
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
27 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, lecz nie później 
niż w dniu 31 grudnia 2008 r.

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie podzia-
łu środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 (Dz. U. Nr 34 poz.199) w roku 2008 na wojewódz-
two podkarpackie w ramach Działania przypada do wykorzy-
stania kwota 16 671 750 zł.

 Informacje na temat działania „Różnicowanie w 
kierunku działalności nierolniczej” udzielane są w Podkarpa-
ckim Oddziale Regionalnym i w Biurach Powiatowych ARi-
MR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii  0 800 38 00 84.

Konkurs zorganizowany przez Gimnazjum w Dydni adresowany 
był do uczniów klas I-III oraz IV-VI szkół podstawowych i uczniów 
klas I-III gimnazjów. Przeprowadzony został w dwóch kategoriach: 
literackiej i plastycznej. Uczniowie mogli zaprezentować dziedzictwo 
kulturowe gminy Dydnia poprzez: zabytek, tradycję, historię miejsco-
wości, ciekawych ludzi, legendę itd.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań uczniów histo-
rią, kulturą i bogactwem przyrodniczym gminy Dydnia oraz rozwijanie 
zdolności artystycznych i literackich dzieci i młodzieży.

Mottem I Konkursu Literacko-Plastycznego o Gminie Dydnia 
stały się słowa ks. Włodzimierza Sedlaka:

„Kiedy zaścianek jest przeznaczeniem 
i nie można go opuścić,
należy zrobić z niego metropolię”.  
 Honorowy patronat nad konkursem objął Jerzy F. Adamski Wójt 

Gminy Dydnia.
 Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Ze szkół podsta-

wowych w: Dydni, Grabówce, Jabłonce, Końskiem, Niebocku i Wyd-
rnej oraz z gimnazjów w: Dydni, Końskiem i Niebocku  nadesłanych 
zostało 20 prac literackich i 60 prac plastycznych.

Prace oceniała Komisja złożona z nauczycieli. Byli nimi: Zofia 
Morajko, Ewelina Adamska, Zofia Sokołowska-Chorążak, Małgorzata 
Szajkowska, Danuta Pytlowana i Tomasz Kułak.

Podsumowanie konkursu odbyło się 21 maja 2008 r. w obecności 
zaproszonych gości: Jerzego F. Adamskiego, Haliny i Zbigniewa Koś-
cińskich, poetki Urszuli Skrabalak, malarza i rzeźbiarza Henryka Cipo-
ry, Bogusławy Krzywonos społecznego animatora kultury  z Krzywego, 
dyrektorów szkół i co najważniejsze uczniów – laureatów.

Uczniowie Gimnazjum w Dydni przedstawili 
sztukę w dwóch odsłonach: „Spotkanie pokoleń” i „Mię-
dzy dawnymi a nowymi laty”. Poświęcona  ona była 

dziedzictwu kulturowemu, a przeplatały się w niej: le-
genda „Drzewko miłości” o wsi Jabłonka, zaprezento-
wana przez Stanisława Indyka ucz. kl. V SP w Jabłonce, 
wywiad z Andrzejem Sąsiadkiem – żołnierzem II woj-
ny światowej, przeprowadzony przez wnuczkę Justynę 
Adamską – ucz. kl. III c Gimnazjum  Dydni, „Legenda 
w kapliczce zamknięta” zaprezentowana przez Gabrielę 
Chorążak ucz. kl. I c Gimnazjum w Dydni oraz historia 
kapliczki na Skale w Dydni przedstawiona przez Paulinę 

I Konkurs Literacko-Plastyczny o Gminie Dydnia

Część artystyczna

fot. Gimnazjum w Dydni
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żak i Zofia Morajko. Oprawę muzyczną i techniczną przygoto-
wał Marek Kupczakiewicz.

Autorzy wyróżnionych prac otrzymali cenne nagrody 
książkowe oraz okolicznościowe dyplomy i drobne nagrody rze-
czowe. W kategorii plastycznej przyznano 16 nagród  i  wyróż-
nień dla uczniów szkół podstawowych oraz 4 dla uczniów gim-

nazjów. W kategorii literackiej 
po 7 nagród i  wyróżnień dla 
uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjów.

Była to wspaniale zorga-
nizowana impreza. W dobrym 
tempie, z ciekawym scenariu-
szem, z oryginalną dekoracją  
i odpowiednio dobraną muzyką. 
Uczniowie bezbłędnie opanowa-
li swoje kwestie i popisali się do-
skonałą dykcją.

Dobra nauka, praca nad 
sobą, dążenie do doskonałości 
i spełnianie własnych marzeń,  

a jednocześnie niezapominanie o swoich korzeniach i przywiąza-
niu do „Małej Ojczyzny”- to bardzo ważne wartości dla każdego 
z nas, podkreślił w swym wystąpieniu Wójt Jerzy F. Adamski, 
dziękując jednocześnie za zaproszenie na  to bardzo interesujące 
spotkanie. Na koniec refleksjami o swym trudnym dzieciństwie  
i życiu  podzieliła się z zebranymi poetka Urszula Skrabalak.

Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem dla uczniów 
- laureatów, nauczycieli i zaproszonych gości przygotowanym 
przez Radę Rodziców.

Indyk ucz. kl. II, a także z dydeńskiego gimnazjum. Ponadto 
zaprezentowany został  wiersz Urszuli Skrabalak z Temeszowa, 
obraz znanego malarza Henryka Cipory oraz działalność Bogu-
sławy Krzywonos i jej Izby Regionalnej w Krzywem i  publika-
cje o gminie Dydnia autorstwa Jerzego F. Adamskiego.

Przerwę między scenkami potrzebną na zmianę dekora-
cji wypełniła piosenka „Tu jest moje 
miejsce”, będąca jednocześnie tytu-
łem inscenizacji. Pokazany został  film  
o gminie Dydnia, a na planszach i sto-
likach wyeksponowane zostały prace 
konkursowe. 

Halina Kościńska z Brzozowa 
mówiła na temat dziedzictwa kulturo-
wego, w tym m.in. istniejących tradycji, 
norm zwyczajowych i obyczajów, dóbr 
artystycznych i materialnych istnieją-
cych na terenie gminy Dydnia. Podkre-
śliła znaczenie autorytetów lokalnych  
(samorządowcy, księża, nauczyciele, 
naukowcy i artyści) pochodzących z tej 
gminy oraz szczególną rolę kultury w kształtowaniu społeczno-
ści lokalnej i wspólnotowości, która zbliża ludzi wzajemnie do 
siebie, wzmacnia świadomość identyfikacji z gminą, wreszcie 
dowartościowuje całą wspólnotę. Podkreśliła w swej wypowie-
dzi, że nawet obecność twórcy, zespołu obrzędowego czy kapeli 
ludowej może wpłynąć na jeszcze lepsze uświadomienie sobie 
wartości własnej społeczności lokalnej.

Organizatorem ww. konkursu była dyrektor Gimnazjum  
w Dydni Iwona Pocałuń, scenariusz opracowały polonistki Gim-
nazjum w Dydni: Ewelina Adamska, Zofia Sokołowska-Chorą-

INFORMACJE  Z  POWIATU

Pamiątkowe zdjęcie z podsumowania konkursu

W 70. rocznicę ślubowania przed cudownym obrazem Matki 
Boskiej Starowiejskiej żołnierze 21. Brygady Strzelców Podhalań-
skich im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza odnowili ówczes-
ną przysięgę. Uroczystość odbyła się 7 czerwca br. w Starej Wsi,  
a zorganizowana została przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

Brygada została powitana przy usypanej w formie wysokie-
go ziemnego kurhanu – mogile konfederatów barskich. Tam, pod 
wieńczącą mogiłę kapliczką, wieńce i wiązanki kwiatów złożyły 
delegacje: 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, Ojców Jezui-
tów, władz powiatowych w osobach Starosty Brzozowskiego Zyg-
munta Błaża i Wicestarosty Janusza Draguły oraz władz gminnych  
w osobach Burmistrza Brzozowa Józefa Rzepki, Zastępcy Burmi-
strza Piotra Stańko oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzo-
zowie Stanisława Pilszaka.

Następnie żołnierze, podobnie jak przed siedemdziesięciu 
laty, przemaszerowali przez zrekonstruowaną Bramę Tryumfalną 
do sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia. Na placu przykościel-
nym wysłannik Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. płk prałat  
dr Stanisław Gulak odprawił wojskową mszę św. Ks. Stanisław wi-
tając wszystkich przypomniał, iż dokładnie 70 lat temu w tym nie-
zwykłym miejscu nastąpił akt zawierzenia 2. Pułku Strzelców Pod-
halańskich Matce Boskiej Starowiejskiej. To tutaj przysięgali bronić 
swojej wiary i oddać swoją krew polskiej ziemi. To tutaj oddali się 
w opiekę Matce Boskiej. 

7 czerwca spadkobierczyni tamtej formacji – 21. Brygada 
odnowiła przedwojenne ślubowanie. W imieniu żołnierzy doko-
nał tego Zastępca Dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich  
w Rzeszowie pułkownik Jacek Ostrowski. Moment ten był wyjątko-
wy zwłaszcza dla gospodarzy uroczystości – ojców jezuitów. Wśród 

Ślubowali Matce Boskiej Starowiejskiej

Starosta Z. Błaż i Wicestarosta J. Draguła składają kwiaty pod mogiłą

Halina Kościńska

fot. Gimnazjum w Dydni

Pułkownik Jacek Ostrowski 
w trakcie ślubowania
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gości uroczystości znalazł się Prowincjał Karkowski a zarazem 
poprzedni Rektor Kolegium Ojców Jezuitów w Starej Wsi ks. dr 
Krzysztof Dyrek. Pułkownik J. Ostrowski złożył również przed cu-
downym obrazem Matki Bożej replikę ryngrafu jako votum. Pod-
halańczycy podkreślają, że historia już dowiodła, iż Matka Boska 
Starowiejska czuwa nad nimi.

Po mszy św. w przyklasztornych ogrodach odbyła się aka-
demia patriotyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej  
w Starej Wsi oraz koncert Orkiestry Wojskowej. Rekonstrukcja 
wydarzeń sprzed 70 laty była możliwa dzięki odkryciu przedwo-
jennych dokumentów w klasztorze jezuitów w Starej Wsi. Z okazji 
rocznicy we wnętrzach sanktuarium została otwarta ekspozycja po-
święcona tym wydarzeniom. Wystawę będzie można obejrzeć do 
końca wakacji. 

W rozśpiewanej atmosferze w Zespo-
le Szkół w Bliznem odbył się VIII Festiwal 
Piosenki Turystycznej oraz Recytacji i Poezji 
Śpiewanej. Impreza odbyła się w dniach 3-4 
czerwca, zaś jej organizatorem byli gospodarze - ZS w Bliznem. Patro-
nat honorowy nad festiwalem objęli Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż 
oraz Wójt Gminy Jasienica Rosielna Marek Ćwiąkała.

Pierwszego dnia młodzi wykonawcy prezentowali swoje umie-
jętności wokalne w kategorii „Piosenka turystyczna”. Uczestniczyli  
w niej wyłącznie uczniowie szkół podstawowych, którzy zostali po-
dzieleni na dwie grupy: I gr. (kl. I-III) i II gr. (kl. IV-VI) oraz zespo-
ły wokalne. Dzień później scena należała do gimnazjalistów, którzy 
również wystąpili w dwóch kategoriach: I kat. (recytacja) oraz II kat. 
(poezja śpiewana). Wykonawcy z dużym zaangażowaniem i obyciem 
scenicznym wykonali przygotowane utwory. Oceniani oni byli przez 
jury, które brało pod uwagę walory głosowe, dykcję i intonację, in-
terpretację, dobór repertuaru i ogólny wyraz artystyczny. Laureatami  
w poszczególnych kategoriach zostali: 

Piosenka turystyczna:
I grupa: I miejsce: Daria Mortka (SP Brzozów)
II miejsce: Aleksandra Rychlicka (SP Blizne)
III miejsce: Katarzyna Słota (SP Brzozów)
II grupa: I miejsce: Adrianna Lubecka (SP Górki)
II miejsce: Dominika Kielar (SP Jasienica Rosielna)
III miejsce: Lidia Gurgacz (SP Blizne)

Zespoły wokalne:
I miejsce: Zespół MINIMA (SP Blizne)
II miejsce: Sekstet wokalny (SP Jasienica Rosielna)
III miejsce: Zespół wokalny (SP Brzozów)

Żywiołowo i z pasją
VIII Festiwal Piosenki 

Turystycznej oraz Recytacji 
i Poezji Śpiewanej

Recytacja:
I miejsce: Katarzyna Szmyd (G. Przysietnica)
II miejsce: Anna Nogaj (G. Blizne)
III miejsce: Anna Pietryka (G. Przysietnica)

Poezja śpiewana:
I miejsce: Anna Jurczak (G. Brzozów)
II miejsce: Karolina Gacek (G. Blizne)
III miejsce: Klaudia Szpiech (G. Blizne)

Na pewno udało się osiągnąć zamierzony cel fe-
stiwalu, a mianowicie spopularyzowanie piosenki tury-
stycznej, poezji śpiewanej i recytacji, a także umożli-
wienie twórczej konfrontacji osiągnięć wykonawców 
oraz ich integracja. 

Wszyscy artyści otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
a zwycięzcy nagrody rzeczowe. Nagrody ufundowane 
przez Starostę Brzozowskiego, w jego imieniu wrę-
czył laureatom Naczelnik Wydziału Rozwoju Regio-
nalnego i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego  
w Brzozowie Piotr Tasz. 

Laureaci z pierwszego dnia festiwalu wraz z Piotrem Taszem

Zespół MINIMA ze Szkoły Podstawowej w Bliznem

Anna Rzepka

Anna Rzepka

INFORMACJE  Z  POWIATU

21. Brygada Strzelców Podhalańskich 
im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza
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Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to realizo-
wana od 2002 r. ogólnopolska akcja podejmująca prob-
lem profilaktyki uzależnień. Jej celem jest promowanie 
konstruktywnych postaw oraz zdrowego stylu życia.  
W 2007 r. ok. 900 miast i gmin z całego kraju włączyło 

się w realizację zadań z zakresu profilak-
tyki skierowanej do dzieci i młodzieży. 

27 maja br. w Zespole Szkół  
w Orzechówce odbyło się podsumowanie 
tej kampanii dla 4 szkół z gminy Jasieni-
ca Rosielna. Koordynatorem akcji była 
pedagog Małgorzata Glazer. Na podsu-
mowanie skierowane do dzieci i mło-
dzieży gimnazjalnej przybyli również: 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sani-
tarny w Brzozowie Tadeusz Pióro, Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej i Przewodnicząca Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ur-
szula Brzuszek, Sołtys Orzechówki Adolf Kuśnierczyk, 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Jasienicy Rosielnej 
Krzysztof Pelczar, Dzielnicowy Orzechówki mł. asp. 
Bogdan Wolanin oraz pracownik Oświaty Zdrowotnej  
i Promocji Zdrowia Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Brzozowie Małgorzata Szpiech. 

Zebranych powitała Dyrektor szkoły Krystyna 
Masłyk. Następnie najmłodsi uczniowie przedstawili 

część artystyczną, zaś M. Glazer i K. Masłyk ogłosiły wyniki zawodów 
sportowych oraz konkursu plastycznego w ramach programu „Trzymaj 
Formę”. Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:
I kat. kl. 0 – III SP „Mój ulubiony spotrowiec”: 1. Bartosz Bolek 
- Orzechówka, 2. Dominika Gurgacz – Jasienica Rosielna, 3. Izabela 
Kielar – Orzechówka.
II kat. kl. IV -VI SP „Trzymaj formę – zdrowe odżywianie”:  
1. Anna Pisula –Jasienica Rosielna, 2. Agnieszka Koziarz – Jasienica 
Rosielna, 3. Kinga Wolańska - Jasienica Rosielna.
III kat. kl. I - III gimnazjum „Młodość wolna od nałogów”:  
1. Magdalena Buczek – Orzechówka, 2. Dudek Aleksandra – Jasienica 
Rosielna, 3. Ilona Rzecznik – Jasienica Rosielna

Łącznie w konkursie plastycznym napłynęło aż 110 prac.  
W zawodach sportowych zwyciężyła reprezentacja Orzechówki. Dru-

gie miejsce zajęło Blizne, zaś 
trzecie Jasienica Rosielna.

Po wręczeniu nagród 
laureatom prelekcję wygłosił 
Tadeusz Pióro. Następnie star-
si uczniowie zaprezentowali 
program artystyczny oraz po-
kaz taneczny. Widoczne było 
duże zaangażowanie zarówno 
uczniów, jak i grona pedago-
gicznego w realizację akcji. 
- Dzisiaj często słyszymy, że 
dzieci i młodzież sprawiają 
więcej kłopotów niż dawniej, 
częściej sięgają po alkohol, 
używki, papierosy, rzadziej 

uprawiają sporty, czas wolny przeznaczają na oglądanie programów 
telewizyjnych, bądź gry komputerowe – opowiada Małgorzata Glazer. 
- Warto uczniom uświadamiać, że można młodość przeżyć inaczej.  
A świetną okazją do tego jest włączenie się w kampanię „Zachowaj 
trzeźwy umysł”. Podczas tej akcji można uczniom, w przyjemny i przy-
stępny sposób przekazać zasady zdrowego stylu życia, uczyć akceptacji 
siebie, przygotowywać do właściwych wyborów - podkreśla koordyna-
tor kampanii.

Podsumowanie zakończyły podziękowania dla wszystkich, któ-
rzy włączyli się w przygotowanie akcji.

Zachowaj trzeźwy umysł 2008

Dyrektor Krystyna Masłyk wręcza nagrody laureatom

Anna Rzepka

Pod takim hasłem odbył 
się w dniu 30.05.2008 r Gmin-
ny Konkurs Wiedzy o Ekologii 
i Ochronie Środowiska zorga-
nizowany w Zespole Szkół im. 
Aleksandra Fredry w Nozdrzcu. 
Celem tego turnieju jest kształ-
towanie wśród młodzieży gimna-
zjalnej proekologicznych postaw, 
poszerzenie wiedzy na tematy 
związane z ochroną środowiska, 
uwrażliwienie na piękno otacza-
jącej nas przyrody.

Gminnym koordynatorem 
konkursów jest Elżbieta Gierula, która opracowała testy, 
zakupiła nagrody i zorganizowała poczęstunek dla uczest-
ników. Cenne nagrody sponsorował Antoni Gromala - Wójt 
Gminy Nozdrzec. W Jego imieniu wręczyła je młodzieży Se-
kretarz Maria Potoczna. Każdy uczestnik konkursu otrzymał 

„PRZYRODA POLSKA – ZAGROŻENIA I OCHRONA CZ. II”

B.K. 

upominek i dyplom. Młodzież dobrze 
przygotowała się do turnieju, o czym 
świadczą uzyskane wyniki z testów. 
Klasyfikacja indywidualna przedsta-
wia się następująco: I miejsce Natalia 
Karnas – G. Nozdrzec, II miejsce Mar-
ta Oleszko – G. Nozdrzec, III miejsce 
Aleksandra Szpiech – G. Wara, IV 
miejsce Katarzyna Paściak – G. Noz-
drzec, V miejsce Patrycja Baran -  G. 
Wara,  VI miejsce Monika Szewczyk 
- G. Wara.

W klasyfikacji drużynowej na 
podium znaleźli się reprezentanci na-

stępujących gimnazjów:  I miejsce – Nozdrzec (opiekun B. Kar-
nas), II miejsce – Wara (opiekun E. Pępuś), III miejsce – Hłudno 
(opiekun R. Duda). Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim 
uczestnikom konkursu, opiekunom i głównemu sponsorowi na-
gród.

Laureaci konkursu wraz z opiekunami

fot. UG Nozdrzec

Część artystycznaVIII Festiwal Piosenki 
Turystycznej oraz Recytacji 

i Poezji Śpiewanej
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30 maja br. w Brzozowskim Domu 
Kultury odbył się wernisaż wystawy 
PRACOWNIA 122. Jak co roku, 
wystawa zorganizowana została 
w Galerii Na Strychu i stanowiła 
kulturalną inaugurację obchodów 
dni miasta Brzozowa. Od roku 
2004 – daty wznowienia działal-
ności Galerii, Brzozowski Dom 
Kultury, stał się jednym z orga-
nizatorów cyklicznych prezenta-
cji, skupiających w sobie dotąd 
twórczość artystów związanych 
m.in. z Instytutem Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
czy z Wyższą Szkołą Zawodową  
w Sanoku, a także dzieła artystów 
– amatorów regionu brzozowskie-
go. Ponadto, ubiegłoroczna wy-
stawa miała charakter międzyna-
rodowy, bowiem do współpracy 
zaproszono artystów ze Słowacji  
i Ukrainy. 

Tegoroczna prezentacja, 
skupiła w sobie malarstwo stu-
dentów i absolwentów z kręgu 
Pracowni 122 Instytutu Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, prowadzonej przez prof. 
Tadeusza Gustawa Wiktora i dr. 
Antoniego Nikla. Cyfra 122, wid-
niejąca w tytule wystawy, stanowi 
numer administracyjny pomiesz-
czenia, w którym prowadzone są 
zajęcia z malarstwa. Prace prezen-
towane były już wcześniej w Cen-
trum Sztuki Współczesnej Solvay 
w Krakowie oraz w Teatrze im. 
Wandy Siemaszkowej w Rzeszo-
wie. Prezentacja dzieł w brzozow-
skiej Galerii Na Strychu, stanowi 
trzecią edycję wystawy. 

Inicjatywa stworzenia cy-
klicznych ekspozycji, prezentu-
jących twórczość dyplomantów,  
a z czasem również studentów, zro-
dziła się w głowie prof. Tadeusza 
Wiktora wiele lat temu. Pierwszy 
pokaz prac malarskich absolwen-
tów ISP UR odbył się w 2002 
roku w Katowicach. Wówczas, 
wydany został pierwszy katalog za-
wierający reprodukcje dzieł malarskich 
studentów prof. Wiktora. Stanowił on 
finalizacje długiego etapu współpracy, 
na drodze pedagog – uczeń. W zamyśle 
pomysłodawcy było organizowanie sta-

łych wystaw, obejmujących twórczość 
corocznych dyplomantów. Jednak z wielu 

powodów do stworzenia kolejnej prezen-
tacji doszło dopiero w lutym 2008 roku  
w Krakowie. PRACOWNIA 122 jest pro-
jektem obejmującym twórczość zarówno 
studentów, jak i absolwentów Instytutu 

Sztuk Pięknych UR, są to: Magdalena 
Gałecka, Krzysztof Brynecki, Urszula 
Chrobak, Marcin Oczkowski, Magda-
lena Nowak, Przemysław Pokrywka, 
Małgorzata Szafran, Marika Wojcie-
chowska, Monika Zbijewska, Izabela 

Gawryś, Krzysztof Paluch, Mar-
cin Pokrywka, Magdalena Bąk, 
Elżbieta Brynecka, Bogumiła 
Cag – Lubera, Marek Haba, Ma-
rzena Karmow, Nina Zielińska  
i Tomasz Rolniak. Młodzi twór-
cy podkreślają, iż uczestnictwo  
w pokazie PRACOWNI 122, sta-
nowi dla nich wyróżnienie. 

Uroczystego otwarcia 
wystawy w Brzozowie dokona-
li: Burmistrz Brzozowa Józef 
Rzepka, prof. Tadeusz Gustaw 
Wiktor, dr Antoni Nikiel, a także 
dyrektor Brzozowskiego Domu 
Kultury Sebastian Michalski. Do 
zorganizowania prezentacji dzieł 
artystów ISP UR, w dużej mierze 
przyczynił się jeden z założycie-
li Galerii Na Strychu – Damian 
Wojtowicz, a także pracownicy 
BDK. 

Wernisaż spotkał się  
z szerokim zainteresowaniem 
mieszkańców Brzozowa, którzy  
z niecierpliwością oczekiwali ko-
lejnej wystawy, mając w pamię-
ci wrażenia, jakie pozostawiły 
poprzednie ekspozycje. Świet-
ności wydarzeniu dodał z pew-
nością urok Galerii Na Strychu, 
która jest jednym z niewielu tak 
niezwykłych miejsc w mieście. 
Tradycyjnie wernisaż uświetniła 
grupa muzyków Brzozowskiego 
Domu Kultury, którzy wykonali 
standardy muzyki jazzowej i po-
pularnej. Wystawa nie zawiodła 
oczekiwań mieszkańców Brzo-
zowa. Kolejny raz mogliśmy 
zobaczyć świat widziany oczy-
ma wyobraźni artystów. Ekspo-
zycję podziwiać można do 20 
czerwca. Ponadto planowane są 
kolejne edycje PRACOWNI 122 
w Radomiu i Lublinie. Wystawy 
te zostaną poszerzone o kolejne 
dzieła, autorstwa wychowanków 
prof. Tadeusza Gustawa Wiktora 

i dr. Antoniego Nikla. 
Sponsorami imprezy byli właś-

ciciele firm: Eleo-Budmax w Brzozo-
wie, ALTA w Brzozowie i „Bro-Inst”  
w Trześniowie.

Galeria Na Strychu

Dyrektor S. Michalski powitał gości

Zwiedzający „Galerię Na Strychu”

Prezentowane prace

Gabriela Szuba
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Ukwiecone pierwszymi majowymi kwiatami łąki, na których domi-
nują niezwykłą żółcią kaczeńce, skromne i piękne niezapominajki, olchy 
przyrzeczne oraz cały orszak innych polnych kwiatów - zdają się przypo-
minać, że jest taki dzień jedyny w roku – Dzień Matki. Dla niejednego 
człowieka to zwyczajny dzień, który odszedł w przeszłość pozostawiając 
tylko blade wspomnienie tej osoby, której dotyczy. Dla innych to teraźniej-
szość, wypełniająca po brzegi serca miłością, uśmiechem, a przede wszyst-
kim wdzięcznością za to, że jesteśmy, że możemy odróżniać zło od dobra, 
nienawiść od miłości, szczerość od zazdrości, uśmiech od płaczu, radość od 
smutku. To nauka i pozytywne myślenie, które zawdzięczamy przeważnie 
tej jedynej osobie, która uczy pierwszych słów i pięknej życiowej mądro-
ści, wprowadzając w nasze życie ład i porządek, któremu trudno się oprzeć. 
To Matka wyczuwa na naszej drodze życia niejasności, czuje nasz lęk  
i niepewność, gdy dotykają nas różne problemy, zmartwienia, choroby.

Jej poświęcamy bezsenne noce, gdy tysiące myśli przewija się przez 
głowę, gdy na tysiące pytań nie ma odpowiedzi, szczęśliwe dni kiedy słoń-
ce świeci i duszy lżej, gdy radość płynie i gdy oczy zachodzą łzami. Ona 
jest zawsze przy nas – Najdroższa, Najszczersza, Kochana.

...Błękitny kolor nieba - odbiciem Twych oczu
Głos ptaków - kołysanką śpiewaną po nocach 
Rannej rosy krople – to łzy spływające
I uśmiech – jak balsam, spokojny, kojący

Tak pamiętam, tak widzę postać ukochaną
Wyciągnięte ręce przy skroni Twej Mamo
Dotykam twarzy i smutku jaki na niej masz
Pragnę całować dłonie które do mnie wyciągasz...

 Kobiety ze Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Rudawcu nie-
zwykle uroczyście honorują „Dzień Matki”. Śpiewają piosenki, recytują 
wiersze, w swojej pamięci przywołują wspomnienia domów rodzinnych, 
najbliższych osób, wśród których wypatrują tej jednej, jedynej, której 
mijający czas zaciera obraz. Wspominają rady, wskazówki, które otrzy-
mały od swoich matek, dotyczące życia, zdrowia, miłości, szacunku, go-
towania czy pieczenia. 

W bogactwie tych wspomnień widzą piec chlebowy, czują zapach 
świeżego chleba i masła, placka drożdżowego z marmoladą i kruszonką, 
czy zwykłej kapusty z grochem. Aby oddać hołd Matce i tym pięknym, 
bogatym wspomnieniom postanowiły, po raz pierwszy, zorganizować 
konkurs pt. „Tobie zawdzięczam Mamo. Mała gastronomia”. 

W konkursie wzięło udział 17 kobiet, które pod ocenę komisji 
konkursowej podały następujące potrawy, opatrzone imiennym godłem: 
1. Beata - żurek, 2. Barbara – placek, 3. Józefa – chleb swojski, 4. Kry-
styna – roladki mięsne, 5. Maria – jajka faszerowane, 6. Barbara – placek, 
7. Ewa – placek, 8. Wanda – zupa grzybowa, 9. Anna – parówki w cieście, 
10. Helena – udka pieczone, 11. Dana – tort, 12. Ela – galaretka owocowa, 
13. Gosia – galaretka drobiowa, placek, 14. Krystyna – rogaliki drożdżowe, 
15. Halina – nalewki domowe, 16. Joanna – placek.

Przyrządzone potrawy były poczęstunkiem, dla wszystkich kobiet, 
mężów, strażaków oraz zaproszonych gości. Komisja konkursowa miała 
nie lada problem z wybraniem tych najlepszych, najsmaczniejszych, ale 
ostateczną decyzją przyznano trzy pierwsze miejsca:

I. Elżbiecie Wolanin – za galaretkę owocową,
II. Wandzie Gładysz – za zupę grzybową,
III. Helenie Szuba – za udka.
Zwycięzczynie otrzymały nagrody książkowe („Kuchnia Polska”) 

oraz dyplomy. Wszystkie pozostałe panie zostały nagrodzone za zaanga-
żowanie oraz pracę społeczną. Jak zwykle i w tym dniu wszystkim towa-
rzyszyła dobra, pełna rodzinnego ciepła, atmosfera. Rodzi się refleksja, że 
może kiedyś nasi następcy będą nas wspominać, nasze „babskie dzieła”, 

tak, jak my to w tej chwili robimy. 
Dziękujemy wszystkim gościom za przyjęcie 

zaproszenia do spędzenia miłych chwil z okazji Dnia 
Matki, a szczególnie Marii Potocznej - Sekretarz 
Gminy Nozdrzec za doradę i pomoc w zorganizowa-
niu konkursu, Romanowi Wojtarowiczowi – Prze-
wodniczącemu Rady Gminy Nozdrzec, Grażynie 
Gładysz - Radnej Rady Powiatu w Brzozowie oraz 
Antoniemu Gromali - Wójtowi Gminy Nozdrzec za 
całokształt, wszelką pomoc i opiekę.

 Niech Dzień Matki będzie miłym wspomnie-
niem dla każdego czytelnika, dla którego słowo 
„Matka” ma głęboką wartość, ogromne znaczenie 
dodające otuchy i radości.

Wszystkim Matkom z okazji święta dedykuję 
słowa wiersza „Słyszę Cię Mamo”.

„Głos Twój w ciszy Najdroższa słyszę,
drgający jak stąpanie mnisie.
Aksamitny, ciepły jak oddech z piersi.
Ach, gdybym mogła głos ten w piersi zmieścić! 
Zdaje się... że gdzieś tu jesteś.
Że dłonią wyciągniętą po głowie głaszczesz,
I usta szepczą melodię znaną,
Której za dziecka uczyłaś mnie, Mamo”

Dzień Matki w Rudawcu

Danuta Czaja - Przewodnicząca SKW 
Maria Dmitrzak – Sekretarz SKW 

Uroczystość z okazji „Dnia Matki” w Rudawcu

Laureatki konkursu „Tobie zawdzięczam Mamo. Mała gastronomia”
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Hermina Zubel z d. Koryto urodziła 
się 10 października 1929 r. w Grabownicy, 
pow. Brzozów w wielodzietnej rodzinie,  
w której była najmłodszym dzieckiem.

Rodzina Korytów znana była nie tylko  
w Grabownicy, bowiem ojciec pani Herminy był 
znanym muzykiem ludowym i miał rodzinną ka-
pelę, w której jego dzieci grały na różnych in-
strumentach.

Rodzinny dom w przysiółku Grabow-
nica Zalas stał w otoczeniu pięknej przyrody. 
Na ścianach w izbie wisiały trąbki, klarnety, 
skrzypce, a za piecem stał kontrabas.  

Do szkoły powszechnej chodziła tylko 
trzy lata, a potem do zamążpójścia jej życie 
toczyło się wokół domu i rodziny. Bardzo 
chciała się uczyć, ale ojciec postanowił, 
że zostanie w domu. Wyznawał surowe 
poglądy i zasady, i nikt mu się nie sprze-
ciwiał. Ojciec lubił muzykę i grał prawie 
na wszystkich instrumentach mimo tego, 
że podczas I wojny światowej został na trwale okaleczony  
w rękę i miał częściowo niesprawne palce. Początkowo razem  

z nim grali synowie, ale stopniowo wciągał  
w muzykowanie córki: Marysię, Lotkę, Incię, 
Olimpię i Herminę. Miał wielu kolegów i lu-
bił się przed nimi popisywać umiejętnościa-

mi swoich dzieci. Opowiadała mi pani Hermi-
na, że bardzo tego nie lubiła. Owszem grała 
na skrzypcach i kontrabasie, ale przeważnie 
muzykowanie to odbywało się w domu. 
Chętnie też śpiewała ludowe piosenki. Bracia 
– Leon, Wacek, Gienek, Jasiek, Alfred  grali 
na weselach i zabawach. Zdolności muzyczne  

przeszły na ich dzieci. Z rodziny tej pochodził  
nauczyciel Henryk Koryto – syn Eugeniusza, 
który założył kapelę ludową „Ostrzewianie”  
w Nozdrzcu, był jej kierownikiem artystycz-
nym i grał w niej na kontrabasie.  Zmarł niestety 
przedwcześnie w wieku 52 lat w 1999 roku.

Grają  na instrumentach także dzieci Zbysz-
ka -  syna pani Herminy,  cała trójka: Kamil, Ma-
ciek i Kasia. 

Od wczesnego dzieciństwa zauroczona była 
jednak poezją, a zaczęło się to wszystko w latach 

trzydziestych XX wieku od uroczystości 3 Maja, gdy rodzice 

Poetka ludowa - Hermina Zubel z Niebocka
(1929 – 2008)

Dzień 1 czerwca – to Międzynarodowy 
Dzień Dziecka – dzień wielu wspaniałych im-
prez, organizowanych dla dzieci na świecie, 
w Polsce i na Podkarpaciu również. Rok 2008 
zapisze się w pamięci dzieci i młodzieży Pod-
karpacia wyjątkowymi wydarzeniami. Stanie 
się tak, ponieważ Prezydent RP Lech Kaczyń-
ski wraz z małżonką spotkał się z dziećmi  
w parku Muzeum Marii Konopnickiej w Żar-
nowcu (powiat krośnieński), a Premier RP Do-
nald Tusk – w Izdebkach (gmina Nozdrzec) 
oddał do użytku pierwsze w Polsce boisko wy-
budowane w ramach rządowego 
programu „Moje boisko – Orlik 
2012”. Ucieszyło to młodych 
piłkarzy, siatkarzy i koszykarzy, 
którzy mogli osobiście porozma-
wiać z głową naszego rządu.  

W każdej wsi naszej Gmi-
ny Dydnia odbywały się wspa-
niałe imprezy rozrywkowe dla 
dzieci. Izba Regionalna w Krzy-
wem również zorganizowała dla 
uczniów Szkoły Podstawowej  
w Dydni i wsi Krzywe nieco-
dzienną imprezę kulturalną – 
„Spotkanie na żywo z muzyką”. 
Wspaniały koncert zatytułowany 
„Dla przyjaciół” wykonali soliści, 
chór i balet „Pro Musica” z Krośnieńskiej Pry-
watnej Szkoły Muzycznej, którą profesjonalnie 
kierują Anna i Adam Münzbergerowie. 

Dzieci, młodzież, nauczyciele, rodzice, 
dziadkowie, zaproszeni goście nagradzając wy-
konawców gromkimi brawami wysłuchali wspa-
niałych, klasycznych utworów muzycznych  
w różnej aranżacji. Koncert składał się z dwóch 
części: poważnej i rozrywkowej. W części po-
ważnej wystąpiła m.in. Anna Kaczmarska, 9-let-

„Pro Musica” w Krzywem

Bogusława Krzywonos 
Społeczny Animator Kultury w Krzywem

nia pianistka, która jest już znana w Europie i na świecie. Na część rozrywkową 
złożyły się piosenki znanych polskich artystów. 

Na zakończenie koncertu wystąpiła grupa baletowa „Pro Musica”, któ-
ra przedstawiła piękny taniec z elementami breakdance. Podziękowaniom  
i owacjom nie było końca. Uczniowie szkoły muzycznej zachwycili słuchaczy 
pięknymi głosami, perfekcją wykonania utworów muzycznych i znakomitą or-
ganizacją. Anna Bok i Piotr Szuba, uczniowie SP w Krzywem podziękowali 

kolegom z Krosna za piękny wy-
stęp, życząc im sukcesów, a kie-
rownikowi szkoły satysfakcji z ich 
osiągnięć artystycznych. 

Mówi się, że „muzyka ła-
godzi obyczaje”. Dodam jeszcze 
sentencję Pitagorasa, który po-
wiedział: „Muzyka budzi w sercu 
pragnienie dobrych czynów”. 

Imprezę zakończył piknik, 
na który zaprosił Dyrektor SP  
w Dydni Andrzej Kot. Zebra-
ni cieszyli się wspaniałą pogodą  
i rozgrywali mecze piłki siatkowej. 
We wspólnej zabawie oraz przy 
dźwiękach muzyki czas upłynął 
miło i spokojnie. 

W obchodach Dnia Dziecka wzięli udział: Piotr Szul – Przewodniczący 
Rady Gminy Dydnia, dyrektorzy, nauczyciele ze szkół z okolicznych miejsco-
wości, Jadwiga Kraczkowska - Przewodnicząca SKW oraz Henryk Cipora – ar-
tysta z Krzywego.  

Serdecznie dziękuję za pomoc w zorganizowaniu „Dnia Dziecka”: Jerze-
mu F. Adamskiemu – Wójtowi Gminy Dydnia, Józefowi Toczkowi – sołtysowi  
i komendantowi OSP w Krzywem, Iwonie Pocałuń – Dyrektor Gimnazjum Dyd-
ni, Markowi Kurczakiewiczowi, Krystynie Toczek.

Zespół „Pro Musica”

INFORMACJE  Z  POWIATU/WARTO  WIEDZIEĆ
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„Pro Musica” w Krzywem
zabrali ją na paradę do Grabownicy. Obok 
pomnika grunwaldzkiego odbywała się 
uroczystość patriotyczno-religijna. Prze-
mawiał ksiądz, wójt Korfanty, a potem 
małe dzieci mówiły wierszyki. Hermi-
nę ojciec posadził sobie na ramiona, aby 
wszystko widziała i słyszała. Zachwyco-
na była szczególnie wierszami. Na drugi 
dzień rano oświadczyła siostrze, że uło-
żyła wierszyk, a ta na to. To stań i mów. 
Powiedziała, a jakże, a miała wtedy czte-
ry, a może pięć lat. „Pierwszy maj, lato 
daj! Nie ma lata, tylko wiosna – kwiatki 
woniejące, pachnące na łące”. To była 
jej pierwsza rymowanka, a potem pisa-
ła wierszyki w zeszytach, które chowała  
w pustym ulu, w pasiece ojca. Kiedyś 
sąsiadka podpatrzyła ją, zeszyt zabrała  
i wyśmiała jej pisanie przy kilku osobach. 
Było jej tak wstyd, że ukrywała się przed 
ludźmi przez dwa tygodnie i na jakiś czas 
przestała pisać.

Po śmierci ojca podjęła pracę na ko-
palni w Grabownicy. Pracowała w radzie 
zakładowej i w świetlicy. Robiła dekora-
cje, rysowała, pisała wiersze, prowadziła 
bibliotekę. W zastępstwie za Kazimie-
rza Gruszkę prowadziła także świetlicę  
w Humniskach. Zainteresowała się jej 
wierszami pani Szczepańska z rady za-
kładowej i kilka z nich wysłała do jakiejś 
gazety, ale niestety nie opublikowali ich. 
Mimo tego, pani Hermina nie przestawała 
pisać. Wyszła za mąż. Na świat przycho-
dziły dzieci, przybywało obowiązków. 
Pracowała na roli i w domu. Więcej za-
częła tworzyć dopiero w latach osiemdzie-
siątych minionego stulecia. Córka Regina  
z rodziną mieszkała w Bułgarii, synowie 
Wojtek i Zbyszek poszli do wojska, mąż 
pracował w poszukiwaniach górniczych, 
sama została na 4-hektarowym gospodar-
stwie. Bardzo przeżywała swą samotność 
i tęsknotę za bliskimi, więc pisała  i było 
jej lżej.

Na łamach miesięcznika „Wiado-
mości Brzozowskie” wiersze Herminy 
Zubel ukazywały się od 1996 roku. Nie 
wiem do dzisiaj, kto skierował panią Her-
minę do mnie. Starsza pani, lekko zawsty-
dzona pokazała mi kilka zeszytów pełnych 
wierszy. Tłumaczyła się, że robi błędy, bo 
skończyła tylko trzy klasy, zakłopotana 
czekała na to, co powiem. Przeczytałam 
kilka z nich i od tego czasu zaczęła się 
moja znajomość ze wspaniałą, mądrą ko-
bietą, pełną ciepła, dobra, ogromnej, bez-
interesownej życzliwości i humoru. Od 
1996 roku uczestniczyła przez kilka lat  
w Międzynarodowych Spotkaniach Poe-
tów „Wrzeciono” w Nowej Sarzynie. Już 
w 1996 została laureatką „Wrzeciona 96” 
i od tego czasu jej wiersze znajdowały 
się w tomikach poetyckich wydawanych 
każdego roku po zakończeniu ww. spot-
kań. W kilku z nich uczestniczyłam razem  
z  poetami ludowymi: Herminą Zubel, 

Marią Kulon (siostrą Herminy), Mie-
czysławą Fraszczak i Józefem Cupakiem 
oraz z Zofią Olejko i kapelą ludową „Gra-
boszczanie”, która  wielokrotnie koncer-
towała podczas spotkań w Nowej Sarzy-
nie.

Przez wiele lat pani Hermina współ-
pracowała z przedszkolami i szkołami  
w gminach Dydnia i Brzozów, przeka-
zując żywe tradycje dziedzictwa kultu-
rowego młodym pokoleniom podczas 

różnorodnych warsztatów, w których  
i ja uczestniczyłam. Napisała wierszowa-
ny scenariusz widowiska obrzędowego 
„Prządki” dla „Graboszczan”, a Zofia 
Olejko nagrała na taśmę magnetofonową  
wiele starych piosenek ludowych śpie-
wanych przez panią Herminę, w tym 
kilka zapomnianych już ballad. Na 35-
lecie „Wesela Grabownickiego ” w 1999 
roku Hermina Zubel napisała jubileuszo-
wy wiersz, będący w posiadaniu Zofii 
Olejko. Napisała też wiersz specjalnie 
na pierwszy Jarmark Folklorystyczny, 
który odczytała z estrady na brzozow-
skim rynku. Zamieszczony on został  
w miesięczniku regionalnym „Wiadomo-
ści Brzozowskie” nr (7-8) lipiec-sierpień 
2000 r., str.12. Uczestniczyła jako poetka 
w wieczornicach i uroczystościach or-
ganizowanych przez Szkołę Podstawo-
wą w Grabownicy, Niebocku, Jabłonce  
i Dydni, w spotkaniu poetów w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Brzozowie i co 
dla mnie najważniejsze w Jarmarkach 
Folklorystycznych w latach 2000-2004, 
w Wieczerzach Wigilijnych, w Spotka-
niach Poetów „Przystanek- Poezja” orga-
nizowanych przez Muzeum Regionalne 
im. A. Fastnachta w Brzozowie, którego 
w tamtych latach byłam dyrektorem. Pie-
kła wspaniałe bochny chleba na jarmarki, 
przynosiła nam własnoręcznie wykonane 
pisanki i baranki z masła przed Wielkano-
cą, łubianki pachnących nieziemsko tru-
skawek z własnej plantacji i odwiedzała 

Hermina Zubel

nas przy każdej bytności w Brzozowie,  
a i ja gościłam u niej w domu. Pokazywa-
ła wtedy liczne dyplomy i podziękowania 
za piękno poetyckiego słowa, za serce  
i okazywaną wszystkim życzliwość.  Jej 
niegasnący optymizm i wiara w ludzi 
zjednywały jej przyjaciół i licznych sym-
patyków.

Doniosłym momentem w życiu 
pani Herminy było przyznanie jej przez 
Kapitułę i czytelników „Wiadomości 
Brzozowskich” tytułu „Indywidualność 
roku 2001 w regionie brzozowskim”  
i wręczenie statuetki. Trzymając ją  
w ręce, powiedziała – oczywiście wier-
szem: „…Tylu szlachetnych ludzi mamy 
tu, w Brzozowie. Dlaczego właśnie ja? 
Niech mi ktoś odpowie”. A potem były 
łzy wzruszenia i niedowierzania, że to 
jednak prawda.

Ukoronowaniem jej twórczości 
było wydanie przez Muzeum Regionalne 
w Brzozowie w 2001 roku jej pierwsze-
go tomiku poetyckiego zatytułowanego 
„Kto Was będzie tak kochał, gdy mnie 
nie będzie na świecie”, który zawiera po-
nad 100 jej wierszy. Wierszy religijnych, 
refleksyjnych, patriotycznych i okolicz-
nościowych zawierających w swej treści 
miłość do Boga i ludzi oraz swoich stron 
rodzinnych, zmiany zachodzące w przy-
rodzie i troskę o to, co polskie. 

Po śmierci męża Józefa w 2005 
roku pani Hermina zaczęła bardziej pod-
upadać na zdrowiu. I nadszedł dla niej kres 
ziemskiego żywota. Żegnał ją  w kościele  
w Niebocku ks. proboszcz Edward Stę-
pień, na koniec odczytując jej wiersz 
– pożegnanie, po którym  większość ze-
branych miała oczy błyszczące od łez.  
Odprowadziliśmy ją na wieczny spo-
czynek w cudowny, ciepły dzień 29 maja 
2008 r. Żegnali ją m.in.: rodzina zmarłej, 
Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski, 
sołtys z Niebocka, nauczyciele szkoły 
podstawowej i gimnazjum w Niebocku, 
Małgorzata Turopolska  z GOK w Dydni, 
śpiewaczki z kapeli ludowej „Przepió-
reczka” z Niebocka, Halina Kościńska  
z Brzozowskiej Gazety Powiatowej, Ag-
nieszka Adamska i Zbigniew Kościński 
z Muzeum Regionalnego w Brzozowie, 
Zofia Olejko kierownik artystyczny „Gra-
boszczan”, Teresa Sąsiadek  przewod-
nicząca KGW w Grabownicy, Krystyna 
Bielec z Bachórza (córka poetki Danuty 
Bielec), przyjaciele i sąsiedzi. Spoczęła 
na cmentarzu w Niebocku. I kto nas te-
raz będzie kochał tak, jak ona?  W osobie 
pani Herminy straciliśmy wszyscy osobę, 
która sprawiała, że życie wokół nas było 
ciekawsze i piękniejsze.

Na zawsze zapamiętam jej słowa: 
„Wszystko biorę od strony wesołej, dlate-
go życie mi się nie ciągnie”.

Halina Kościńska

WARTO  WIEDZIEĆ
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Michał Cwynar ppłk pilot, urodził się 14 listopa-
da 1915 roku w Orzechówce, jako syn Marii i Jana. 

Ukończył Szkołę Powszechną w Orzechów-
ce, a następnie cztery klasy gimnazjum w Brzozowie.  
W wieku 18 lat rozpoczął naukę w Szkole Podoficerów 
Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy, którą konty-
nuował do 1936 roku. Później znalazł się w elitarnym 
gronie 12 wybranych pilotów.

W 1936 roku w Sadkowie koło Radomia ukoń-
czył podstawowy kurs pilotażu, należy dodać, że ten 
kurs ukończyło tylko 10 pilotów, a w 1937 roku Wyż-
szy Kurs Pilotażu w Grudziądzu. Następnie został 
przydzielony do 114 Eskadry Myśliwskiej IV Dywizji 
Brygady Pościgowej, tam wchodził w skład ekipy 7 pi-
lotów wybranych do osłaniania z powietrza budowy li-
nii umocnień na odcinku Pińsk-Krzemieniec Podlaski. 

W czerwcu 1939 roku pan Michał dostał dwu-
tygodniowy urlop,  który spędził w podkarpackiej  ro-
dzinnej wsi-Orzechówce. Były to niezapomniane chwi-
le, jak wspomina sam pan Michał: „chociaż było za 
wcześnie na poziomki, maliny i grzyby (…) wędrówki 
po znanym lesie były jak za dawnych lat, zaczarowanym 
światem”.

Nadeszły ostatnie dni sierpnia 1939 roku, nastą-
piła pełna mobilizacja. We wrześniu, tamtego roku, pan 
Michał walczył w Brygadzie Pościgowej. 1 września 
1939 roku w walce powietrznej zestrzelił niemiecki sa-
molot Ju-87 i uszkodził niemieckiego myśliwca. 

Na początku wojny z okupantem niemieckim 
nasz rodak kilkakrotnie zmieniał miejsca stacjonowa-
nia, aż przedostał się na zachód do bazy lotniczej nie-
daleko Lyonu, do miasteczka Le Luc – tu otrzymał no-
woczesny i zwrotny samolot myśliwski.

W 1940 roku odbył niebezpieczną podróż i dotarł 
do szkockiego miasta Glasgow. W kwietniu trafił do 
315 Dywizjonu Myśliwskiego, w którym latał do lipca 
1945 roku. W tym okresie w 1942 roku został promo-
wany na stopień porucznika.  

W czerwcu 1944 roku objął dowództwo eskadry 
B i zastępstwo dowództwa 315 Dywizjonu. Był pilotem 
niezwykle utalentowanym i walecznym. Latem 1945 
roku otrzymał awans na kapitana pilota i rozkaz objęcia 
dowództwa 316 Dywizjonu Myśliwskiego. 

Po zakończeniu wojny pan Michał miał na swoim 
koncie 129 lotów bojowych, 6 zestrzelonych samolo-
tów niemieckich, ogółem wylatał około 3000 godzin. 

Osiedlił się na stałe w Dumfries, tu wybudował 
dom, zasadził drzewa owocowe, postawił pasiekę, po-
sadził jodły, buki i leszczynę. W jego garażu gniazda 
miały jaskółki. Tak odtworzył skrawek rodzinnej pod-
karpackiej wioski – Orzechówki. 

Za swoje zasługi w dziedzinie lotnictwa pan 

Żegnamy Asa polskiego lotnictwa myśliwskiego
„Że szli o Polskę swą walczyć

Że Polska w duszach swych klękać 
Daj, Boże , ziemię Im lekką,

Jak ciężką była ich męka”
(Adolf Fierle „Psalm na Zaduszki”)

26 maja 2008 r. zmarł w swoim domu  
w Dumfries w Szkocji ppłk pil Michał Cwy-
nar. Odszedł do wieczności. Michał Cwynar 
- legendarny As polskiego lotnictwa myśli-
stwa. Swoją młodość poświęcił na walkę 
o wolność i niepodległość Polski. Za swoją 
waleczność uhonorowany został Srebrnym 
Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari,  
4- krotnie Krzyżem Walecznym oraz innymi 
odznaczeniami m.in. Distinguished Flying 
Cross. 

Michał Cwynar otrzymał tytuł honorowy - As myśliwski, nadawany pi-
lotom, którzy zestrzelili co najmniej 5 samolotów. Ponadto został od-
znaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militarii oraz 
czterokrotnie Krzyżem Walecznych i innymi odznaczeniami. 

W listopadzie pan Michał Cwynar wysłał do Zespołu Szkół  
w Orzechówce przesyłkę, wraz z krótkim listem: „Przesyłam dla ro-
dzinnego sioła „Wspomnienia wojenne” z nadzieją, że zarząd przyjmie 
ten dar życzliwie. Załączam również moją odznakę pilota, miniaturę 
PUCHACZA emblemat 316-go warszawskiego dywizjonu myśliwskiego 
i dwie fotokopie z kolekcji pułkownika Józefa Zielińskiego, redaktora 
naczelnego czasopisma „Sztab Generalny W.P”. Z szacunkiem Michał 
Cwynar”. 

Był to początek korespondencji. Dzięki listom wówczas 90-let-
niego pana Cwynara wiele dowiedzieliśmy się o jego życiu, trudnych 
czasach w jakich przyszło mu żyć i wartościach, które były dla niego 
najważniejsze i którym pozostał wierny do końca życia. 

W innym liście napisał o niespodziance, która go niedawno spot-
kała: „Na imieniny osiągnięcia sędziwego wieku 90-latki otrzymałem 
dwa listy i dwa piękne ryngrafy od Generała Broni pilota Stanisława 
Targosza – Dowódcy Polskich Sił Powietrznych i Generała Czesława 
Piętaka – Szefa Sztabu Generalnego wojska Polskiego. Mądre szkockie 
powiedzenie: …Przyjemnie słuchać - czy czytać – pochwały, lecz nie po-
winniśmy się tymi słowami zaciągnąć. (…) mówiąc szczerze, przyjemnie,  
że ojczystego kraju władza pamięta”

Listy pana Michała przesycone są miłością do ziemi ojczystej  
i rodzinnych okolic: „ na mapie powiatu powiększam Orzechówkę – do-
dałem Wólkę, Łąki, Pańskie Pola, Dół, Podlesie, w sędziwym wieku, 
dziecinne lata fruwają we snach, są ucieczką od realności” – to cytat  
z jednego z ostatnich listów adresowanych do naszej szkoły. 

Mimo że wiele lat przebywał pan Michał z dala od rodzinnej wsi, 
był z nią uczuciowo związany i nigdy o niej nie zapominał, dowodem 
niech będzie cytat  z listu: „Niechaj wielkanocne życzenie, pełne nadziei 
i miłości przyniesie sercu zadowolenie dzisiaj i w przyszłości. Te piękne 
słowa zachowam w sercu do wieczności”.

26 maja 2008 roku pan Michał Cwynar  odszedł do wieczności. 
W dzień jego pogrzebu, który odbył się dnia 03.06.2008 w Szkocji, od-
prawiona została msza święta w Kościele Parafialnym w Orzechówce 
w intencji zmarłego bohatera, w której wzięli udział uczniowie Zespołu 
Szkół i mieszkańcy Orzechówki.

Jesteśmy dumni, że z naszej miejscowości wywodzi się Polak, 
który męstwem  i odwagą dowiódł, że „Jeszcze Polska nie zginęła…” 
Będziemy się starali o nim pamiętać, a jego postawa niech stanie się dla 
nas wzorem człowieczeństwa, mądrości, odwagi  i patriotyzmu.

Małgorzata Masłyk
Małgorzata Glazer

Michał Cwynar
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Z przeszłości dalszej i bliższej...

W połowie wsi, w niewielkim oddaleniu od drogi prowadzącej przez tę 
miejscowość, zauważyć można było do niedawna chłopski, pogórzański wiatrak. 
Jeden z około 150 znajdujących się kiedyś na Przedgórzu Karpackim. Wiatrak  
w Dydni był już ostatnim z nich. Kilka z nich trafiło do sanockiego skansenu, inne 
zniszczone zostały przez czas a często przez potomków właścicieli, dla których 
były już tylko rupieciem, nadającym się do rozbiórki, aby drzewo z niego przezna-
czyć na opał. Wiatrak w Dydni stał dokąd jego właściciel (przed kilku laty) 80 letni 
już Stanisław Czapor darzył go wielkim sentymentem. Pamiętał go od dziecinnych 
lat, wcześniej wiatrak stał na pobliskim wzgórku, właściciel przez okno pokazywał 
mi gdzie to było, został odkupiony od poprzedniego i ponownie postawiony na 
tym miejscu bo „były tu dobre wiatry”,  i stał tu już z siedemdziesiąt lat – mó-

wił przed kilku laty. „Dawniej panie, to tu 
schodzili się wszyscy sąsiedzi, żeby sobie 
ziarno na mąkę przemleć” – mówił Czapor 
i dodawał zaraz „nikomu się nie broniło, 
bo czego by bronić, wiatr był za darmo,  
a jaka mąka wychodziła! Żarna do niego, 
to sprawdzane były specjalnie spod Jasła  
i tarły tak drobniutko, że aż miło”. 

Wiatrak od dawna już jest nieczyn-
ny, ale zachowało się w nim całe niemal 
wyposażenie, kompletne urządzenia miel-
nicze, kamienie ścierające ziarno na tzw. 
„razówkę” (tj. z otrębami). Brak mu było 
jedynie skrzydeł, które tu zastępowały 
osadzone na metalowych obręczach łu-
pane drewniane „pióra”, zmurszały już  
i powypadały. Właściciel zapewniał mnie 
wówczas, że ma na podwórku takie sta-
re „deszczki”, które będą tu pasowały  
i w obręcze konstrukcji włoży je, dokręci 
śrubami żeby się lepiej trzymały i będzie 
wyglądało to jak dawniej. Może i tak mia-
ło być, lecz już wówczas był w podeszłym 
wieku choć wyglądał na dość energiczne-
go. Pan Stanisław spoglądał na niego co-
dziennie, z okna w kuchni swojego domu, 
mówiąc - że lubi na niego popatrzeć, że 
przypomina dawne czasy. Pytałem, czy 
ktoś poza mną interesował się nim. Pan 
Czapor odpowiadał, że „chcieli go kupić 
do skansenu w Sanoku, byli u niego nawet 
dwa razy” ale nie zgodził się, a ostatnio 
ktoś z Grabownicy też chciał go kupić  
i przenieść do tej wsi, gdzie miał stanąć 

ponownie na prywatnej działce, ale też się nie zgodził, ponadto dodaje „dawali 
Panie marne grosze za niego”. 

Żegnając się wówczas z gospodarzem, zostałem odprowadzony do drogi 
przez córkę Pana Stanisława. Mówiłem jej, że wiatrak jest teraz mało widoczny 

z drogi, że nie wszyscy go zauważają. „Teraz 
tak”, stwierdzała moja rozmówczyni, „ale 
kiedyś, kiedy byłam mała, w Dydni określa-
ło się, gdzie kto mieszka na zasadzie - przed 
wiatrakiem albo dalej niż wiatrak, był to zwy-
czajowy wyznacznik”.

Dziś wydawałoby się, że wyznaczni-
kiem kultury materialnej są także i takie małe 
chłopskie wiatraki, znikające już z krajobrazu 
podkarpackich wsi. Szkoda, że nie wyręczo-
no w remoncie tego zabytku jego właściciela, 
będącego wówczas już w podeszłym wieku.  
A były i są na to środki służb konserwator-
skich, mogła to zrobić także miejscowa wła-
dza lub sponsorzy, choćby z terenu gminy. 
Szkoda, że nie został on uwzględniony przez 
twórców szlaku architektury drewnianej, 
szlaku - który prowadzi także przez Dydnię, 
może zostałby na miejscu. A może po prostu 
nie zauważano go?  

Dziś nie wyznacza się w Dydni już 
drogi do wiatraka lub dalej niż on, bardziej 
określa się to koło „posterunku” Policji  
(w zasadzie to rewir dzielnicowych), przed 
lub za urzędem gminy, czasem słyszy się 
określenia „za”  lub „przed pałacem” choć to 
tylko mowa o zabudowaniach podworskich 
Wacława Hieronima Sierakowskiego biskupa 
przemyskiego. Te obecne zabudowania, też 
idące w ruinę, pochodzą z XIX wieku, wznie-
sione za Dydeńskich, później znalazły się  
w rękach Podhoreskich.

W Dydni był wiatrak ...

Jan Wolak

Wiatrak w Dydni
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Sowy od wieków budziły wśród ludzi żywe uczucia. 
Jedni je kochali przypisując im przynoszenie szczęś-

cia, czy też wierząc iż to właśnie one ochronią przed ka-
taklizmem pożaru. Inni zaś widzieli w sowach zwiastu-
na śmierci, wcielenie wszelkiej maści sił „nieczystych”. 
Sowy uważano również za symbol mądrości. Z uwagi 
na nocny tryb tych sympatycznych ptaków, człowiek 
niewiele wiedział o ich życiu. 
Otaczała je przeto otoczka tajem-
niczości sprzyjająca wymyślaniu 
bardziej lub mniej nieprawdopo-
dobnych opowieści z sowami w 
roli głównej.

Obecnie postępująca urba-
nizacja, industrializacja rozwój 
rolnictwa spowodowały zanik na-
turalnych siedlisk występowania 
tych ptaków. W efekcie tych zmian 
sowy zostały zagrożone wyginię-
ciem. Większość gatunków należą-
cych do tej grupy to gatunki skraj-
nie nieliczne lub nieliczne, które 
możemy spotkać jedynie w niewielu 
ostojach. To co odróżnia sowy od pozostałych 
ptaków to ich nocny tryb życia, a także kształt 
i wygląd zewnętrzny. Wykazują także, mimo 
braku pokrewieństwa, wiele cech wspólnych  
z ptakami drapieżnymi – bardzo dobry wzrok, 
ostre dzioby czy szpony.

OCZY
Pierwszą cechą jest charakterystycz-

na głowa, w której zaznaczone są duże oczy  
w otoczeniu tzw szlary.  Wielkością odpowia-
dają ludzkim stanowiąc około 5% całej masy 
ciała. Dla porównania oczy ludzkie w takich 
proporcjach ważyły by łącznie ok. 4 kilogra-
mów.

SŁUCH
Słuch sów wielokrotnie przewyższa 

czułością słuch człowieka, co pozwala im 
zlokalizować ofiarę prawie w całkowitych 
ciemnościach, wśród gęstych roślin, bądź pod 
warstwą śniegu. Puszczyk bicie serca myszy 
słyszy z odległości 15 metrów. Dużą rolę dla 
słuchu pełnią koncentrycznie ułożone pióra 
wokół dzioba, zwane szlarą, które działają jak 
talerz satelitarny, potęgując docierające syg-
nały dźwiękowe.

TERYTORIUM
Ciekawą cechą sów jest ich terytoria-

lizm. Terytorium – to miejsce do życia stale 
i aktywnie bronione. Najczęściej złożone jest 
z miejsca lęgowego, miejsca do schronienia  
i polowań. Kiedy pojawi się rywal w pierwszej 
fazie sowy bronią głosowo swojego rewiru 
przekrzykując się nawzajem. Jeśli taka rywa-
lizacja się nie rozstrzygnie może dojść do bez-
pośredniego starcia. Dla przykładu przeciętna powierzch-
nia areału puchacza wynosi około 1600 ha, zaś pójdźki   
15-40 ha.

GNIAZDOWANIE
Sowy należą do monogamistów, kiedy połączą się 

w parę, zostają razem przez całe życie, nie dopuszczając się zdrady. 
Sowa szuka nowego towarzysza dopiero po śmierci swojego partnera. 
Sowy zajmują gniazda innych gatunków – kruków, gawronów, myszo-

łowów bądź składają jaja bezpośred-
nio na ziemi, w naturalnych dziu-
plach, kikutach pni itp. Większość 
gatunków poprawia i wygrzebuje 
niecki gniazdowe, powiększa dziu-
ple, obrywając kawałki drewna z ich 
ścian. Z czasem na wyściółkę mogą 
złożyć się resztki ofiar i wypluw-
ki, zrzucane przez samicę i młode  
w gnieździe.

GŁOSY
Sowy dysponują szerokim 

repertuarem głosów, oznaczają nim 
terytorium, przyciągają partnera, ko-
munikują się między sobą, reagują 

na zagrożenie. Specyficzne zawołania definiują 
również takie emocje jak: karmienie piskląt, głód, 
przekazywanie pokarmu partnerowi. Najczęściej 
słyszymy zawołania terytorialne samców, który-
mi starają się zwabić samicę oraz utrzymać rywali 
na odległość. Regułą jest, że im większy gatunek 
sowy, tym głos jaki wydaje jest donośniejszy i niż-
szy.

SOWY  W  POWIECIE  BRZOZOWSKIM
Do tej pory na świecie opisano około 

200 gatunków sów, z czego w Polsce za lęgowe 
uważa się 13 gatunków. Wszystkie sowy żyjące  
w Polsce są objęte ścisła ochroną. Na terenie na-
szego powiatu sowy nie należą do rzadkości częś-
ciej słyszymy niż widzimy a są to między innymi: 

Puszczyk  (strix aluco) - najbardziej rozpo-
wszechniony gatunek w całej Polsce Warunkiem 
jego występowania jest obecność potencjalnych 
miejsc lęgowych. Zamieszkuje praktycznie we 
wszystkie typy lasów, parki, aleje, zadrzewienia, 
cmentarze, zabudowania w miastach i wsiach. 
Łatwo go poznać po charakterystycznym głosie 
samca, łagodne pohukiwanie „phuuu…..-pu-hu-
huhuhuhu”, w którym można wyróżnić trzy frazy. 
Samica odzywa się najczęściej ostrym „kjuwit”, 

Pójdźka (athene noctua) – jedna z najmniej-
szych sów. Najczęściej żyje w pobliżu osiedli 
ludzkich na terenach wiejskich oraz miastach i ich 
obrzeżach. Związana z zadrzewieniami śródpol-
nymi, sadami, parkami i alejami. Często aktyw-
na również w ciągu dnia. Można ją obserwować 
w widocznych miejscach np. na szczycie dachu, 
słupie ogrodzeniowym, kominie. Zaniepokojona 
wykonuje charakterystyczne przysiady, skłony  
i ruchy na boki. Potrafi sprawnie chodzić i skakać 
po ziemi.

Sowa Uszata (asio otus) nazwa tego gatunku wzięła się od wy-
glądających jak „uszy” piór na głowie. Można ją spotkać w starych 
lasach, parkach i coraz częściej w pobliżu osiedli ludzkich. Najchętniej 
poluje na norniki i myszy. W razie zagrożenia potrafią mocno nastro-
szyć pióra sprawiając wrażenie 2, 3 razy większej.

Nasi nocni przyjaciele

Sowy uszate

Pójdźka

Młode puszczyki

Jacek Cetnarowicz

fot. S. Stemulak
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KUPALNOCKA

Niezwykły nastrój nocy świętojań-
skiej przetrwał do dziś od czasów pogań-
skich, kiedy to światem rządziły demony, 
magia i niezrozumiałe dla człowieka siły 
przyrody. W czasach przedchrześcijań-
skich rzeczy, których istoty człowiek nie 
potrafił ogarnąć swoim umysłem budziły 
w nim nawet grozę. 

Należały do nich m.in. zjawiska 
przyrody. Budziły one w człowieku oba-
wy, ale zarazem mobilizowały go do prak-
tykowania różnych zabiegów, którymi 
próbował zjednać sobie ich przychylność. 
Mimo wprowadzenia chrześcijaństwa 
zmieniło się w tym względzie niewiele. 
Podobnie jak wiele innych zwyczajów 
(topienie Marzanny, kraszenie jaj, śmi-
gus-dyngus), tradycja nocy so-
bótkowej nie zniknęła z ludowej 
obrzędowości. Z czasem obrzędy 
stały się częścią kultury ludowej.

Sobótka jest jednym z naj-
starszych świąt pogańskich. Wy-
raz „sobótka” ma podwójne zna-
czenie. Używano go na określenie 
święta, również sobótkami nazy-
wano ogniska palone w okresie 
letniego przesilenia słońca. Świę-
to to obchodzono więc najczęściej 
z 23 na 24 czerwca, ale czasami 
również w okresie współczesnych 
Zielonych Świątek. Święto to na-
zywano sobótką, ale także kupałą 
lub kupalnocką na Rusi i na wschodnich 
obszarach Polski. Jedni wywodzili nazwę 
od Kupały, starosłowiańskiego bóstwa,  
a inni po prostu od obrzędowego kąpania 
się w tę noc.

Nadszedł dzień Kupały – święto  
w całym pogańskim obchodzone świecie, 
dzień Boga Białego Dnia i Światłości, na 
którego cześć paliły się ognie nad Adrią, 
nad Bałtem, nad Dunajem, nad Łabą, Wi-
słą, Dniestrem, Rodanem i Sekwaną. […] 
Dzień Kupały – najdłuższy w roku, noc 
Kupały – najkrótsza, były jednym cią-
giem wesela, śpiewu, skoków i obrzędów. 
Tak pisał o sobótkach Józef Ignacy Kra-
szewski w „Starej Baśni”.

Zaadoptowane przez chrześcijań-
stwo, zostały one związane ze świętem 
Jana Chrzciciela (stąd późniejsza nazwa 
– noc świętojańska). Świętojańskie oby-
czaje obracały się głównie wokół wody 

i ognia – dwóch przeciwstawnych ży-
wiołów, uznawanych za życiodajne, ale 
jednocześnie niszczące i oczyszczające. 
Wszelkie zabiegi i działania, które tej 
nocy podejmowano miały głównie zna-
czenie symbolicznego oczyszczenia.

Ognie świętojańskie, zwane też 
sobótkami palono zawsze o zmroku, po 
zachodzie słońca w pobliżu zbiorników 
wodnych:  jezior, stawów,  rzek i strumy-
ków. Używano do tego celu chrustu ze-
branego w lesie oraz tradycyjnych metod 
wzniecania ognia. Tak rozpalony płomień 
miał według wierzeń szczególną moc. 
Przynoszono go do domowego ogniska, 
w którym był podtrzymywany przez 
cały rok, do kolejnych sobótek. Jako tzw. 
ogień boży należał tylko do rodziny. Nie 
dawano go nikomu. Wierzono bowiem, 

że  wraz z pożyczeniem ognia ujdzie  
z domu część życia, co może się objawić 
np. poprzez zgon jednego z domowni-
ków. Według książki „Przeciw urokom” 
Franciszka Kotuli – rzeszowskiego etno-
grafa jeszcze przed II wojną światową, 
gdy nadchodził najważniejszy wiosenny 
obrzęd, chłopcy z tzw. „kocurami” lub 
„kropoczami na ciuku”, czyli zdartymi 
miotłami umaczanymi w ropie naftowej, 
obiegali pola wołając co sił: „Kto sobótki 
nie poli, tego Pan Bóg nie chwoli”.

Nocy świętojańskiej towarzyszy-
ły muzyka, śpiewy, tańce wokół ognia, 
rzucanie wianków na wodę, wróżby 
oraz zbieranie ziół (np. bylicy i łopianu). 
Wszystkie obrzędy odprawiane tej nocy 
miały głęboko zakorzenione podłoże 
praktycyzmu. 

Szczególnie widoczne było to przy 
zbieraniu ziół. Zebrane tej nocy miały bo-

wiem zapewnić zdrowie i urodę, zabez-
pieczały przed urokami, odpędzały złe 
moce oraz miały właściwości lecznicze. 
Piękny opis sobótkowego obrzędu z XVI 
wieku dał nam Jan Kochanowski w „Pieś-
ni świętojańskiej o sobótce’.

Tam goście i tam domowi
Sypali się ku ogniowi:
Bąki za raz troje grały,
A sady się sprzeciwiały.

Siedli wszyscy na murawie:
Potem wstało sześć par prawie
Dziewek jednako ubranych
I belicą przepasanych […]

A teraz ten wieczór sławny,
Święćmy, jako zwyczaj dawny, 

Niecąc ogień do świtania,
Nie bez pieśni, nie bez grania.

Dziewki tańcząc wokół ognia 
kolejno śpiewały. Jedna prosiła „pięk-
nej nocki”, druga ostrzegała „przed 
wiatrami i nagłą wodą”, następna 
zachęcała do tańców, inna wreszcie 
skarżyła się na swojego chłopaka,  
a następna przypominała o rychłym 
trudzie żniwnym. Dziewczyny białe, 
długie suknie przepasywały belicą 
(bylicą), a starsi gospodarze opasy-

wali się nią na gołe ciało, aby podczas 
żniw nie bolały ich krzyże. 

W noc świętojańską, jak podają 
baśnie  i podania, kwitły paprocie. Wielu 
śmiałków, którzy nie zważając na  niebez-
pieczeństwa wyruszało na poszukiwanie 
kwiatów. Kwiat paproci posiadał bowiem 
moc przewidywania, przynosił bogactwo 
i szczęście. Właściwości te jednak prze-
chodziły tylko na tego, kto był człowie-

Tradycje, zwyczaje, obrzędy

Nocy świętojańskiej nieodłącznie towarzyszyło...

... rzucanie wianków na wodę
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Gliwiczanin z krwi i kości. Jako pię-
ciolatek nie bawił się jak inne dzieci, tylko 
godzinami leżał na podłodze i rysował. Za to 
w szkole miał dwóje z rysunków, nie dlatego, 
że nie umiał czegoś narysować, ale dlate-
go, że rysował swoim kolegom i koleżankom  
i brakowało mu czasu na własną pracę.

Taki był Tadeusz Krotos. Dzisiaj jest 
znanym i cenionym rysownikiem, ilustratorem 
i karykaturzystą w jednej osobie. Fascynuje 
się twórczością hiszpańskiego surrealisty Sal-
wadora Dali.

Potrafi świetnie obserwować ludzi, ich 
życie codzienne, wydarzenia polityczne, spo-
łeczne, które potem przedstawia w formie sa-
tyrycznego rysunku, nierzadko bardzo zgryź-
liwego.

Od wielu lat „na gorąco” rejestruje 
anomalia naszej rzeczywistości. Uczestniczył 
w bardzo licznych światowych wystawach. 
Laureat wielu nagród i wyróżnień w konkur-
sach na rysunek satyryczny w kraju i za gra-
nicą. Twórca i ilustrator książek, kalendarzy i plakatów.

Długie nosy i obwisłe kobiece piersi  to znak szczególny. Dodajmy 
do tego nierzadko cięty język i oto rysuje się nam postać znakomitego 
polskiego karykaturzysty Tadeusza Krotosa.

Jan Dudziński z galerii „Miniatura” jak zwykle pięknymi sło-
wami powitał zebranych gości i przedstawił osobę  plastyka. Podczas 

Satyrycznie i kolorowo
Wystawa rysunku Tadeusza Krotosa

Tadeusz  KROTOS
- rysownik, ilustrator, karykaturzysta
 

Urodził się i mieszka w Gliwicach na Śląsku. Od 1962 r. 
gruntował swoją wiedzę z zakresu rysunku, malarstwa i gra-
fiki w kółkach plastycznych przy boku znanych gliwickich 
artystów, plastyków. Fascynuje się twórczością hiszpańskie-
go surrealisty Salwadore Dali. Od 1990 r. rozpoczął przy-
godę z malarstwem i grafiką, a od 1996 r. z rysunkiem sa-

tyrycznym. Wykonywał ilustracje do książek. Jego rysunki 
prezentowane są na wystawach w kraju i za granicą.

Tadeusz Krotos

wernisażu na twarzy Krotosa  sta-
le malował się nieśmiały uśmiech, 
trudno więc zaprzeczyć, że ma 
poczucie humoru. Tyle, że humor  
w jego wydaniu bywa czarny. Po-
mysły do swoich prac czerpie z ob-
serwacji ludzi i ich zachowań. Inspi-
racją są też programy telewizyjne,  
w tym obrady Sejmu. A te nieraz do-
starczają więcej rozrywki  niż dobra 
komedia. 

Jego rysunki są zabawne, 
prześmiewcze, obnażające ludzkie 
przywary, wytykają wady. Niejed-
nokrotnie mówią więcej niż słowa, 
ale wciąż bardziej pikantne są te ze 
„słowem od autora”.

Anna Górka-Pieronkiewicz 
wprowadziła gości w nostalgię pio-
senką „Kasztany”. Pewne wejście 
na estradę skromnej młodej dziew-
czyny i urok rzucony na widza 

wraz z pierwszymi słowami piosenki trwał do koń-
ca utworu. Z piosenką „Kasztany”, którą wybrała na 
Konkurs Młodych Talentów Studia Rytm, zdobyła  
I miejsce. Występ na wernisażu był swoistą próbą ge-
neralną  jej wersji piosenki, i sprawdził  się. A. Górka-
Pieronkiewicz ma opracowanych około 50 piosenek. 

Wernisaż Tadeusza Krotosa

Halina Kościńska

kiem dobrym i szlachetnym, potrafiącym 
dochować tajemnicy o znalezieniu kwia-
tu.

Od tej niezwykłej nocy świętojań-
skiej bez obaw zażywano kąpieli, ponie-
waż woda nie niosła ze sobą już żadnych 
zagrożeń  dla ludzi. Zdarzały się niestety 
powodzie czerwcowe tzw. „świętojanki” 
pustoszące pola i znoszące z nich kopki 
siana. W tę noc nie stroniono również 
od miłosnych igraszek, które podsycały 
jeszcze suto lejące się napitki. Nikogo to 
jednak nie dziwiło, ponieważ raz w roku 
dawano przyzwolenie i upust na tego ro-

dzaju swawole.
Zgodnie z prawem porywano w tę 

noc dziewczyny (nawet wbrew ich woli), 
a ten kto to uczynił mógł bez przeszkód 
i za powszechnym przyzwoleniem pojąć 
porwaną za żonę. Takie było prawo Ku-
pały.

Przyjechał pan na koniku,
Porwał dziewkę przy gaiku…
Oj, gaju – ty zdradniku…
Oj, byłoż- było krzyku!
Kupało!
(J.I. Kraszewski, „Stara Baśń”) 
Wraz z chrześcijaństwem zanie-

chano tego „procederu”. Dziewczęta 
zdobywano od tej pory symbolicznie. 
Dziewczyna miała należeć do tego, któ-
ry wyłowił z wody jej wianek. Sobótki, 
wianki, obchody Kupały obecnie są tylko 
wspomnieniem przeszłości. Treść pier-
wotna uleciała i nigdy nie wróci. 

Pamięć ludowa, najtrwalsza z pa-
mięci, nie zapomina tych czasów. Choć 
w czerwcu ważne są sianokosy, groźne są 
powodzie, miesiąc czerwiec po wszystkie 
wieki kojarzyć się będzie z Janem Chrzci-
cielem i poświęceniem wody.
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10 –11 maja w Belgii odbyły się Otwarte Mistrzostwa  
Europy w Ju-Jitsu, w których wzięli udział zawodnicy z Brzo-
zowskiego Klubu Sportowego Ju-Jitsu w składzie Paweł Mi-
chalski i Łukasz Sieńczak. W Otwartych Mistrzostwach Europy 
uczestniczyli reprezentanci 21 państw. Łukasz i Paweł wystar-
towali w konkurencji duo system, która jak zawsze jest najmoc-
niej obsadzona, tym razem wystartowało w niej 26 par. 

Po walkach eliminacyjnych zawodnicy BKSJJ zakwalifi-
kowali się do półfinału, gdzie stoczyli pojedynek z parą norwe-
ską, z którą od lat rywalizują. Niestety tym razem więcej szczęś-
cia miała para norweska i to właśnie ona zajęła trzecie miejsce  
w Europie, nam zostało cieszyć się miejscem zaraz poza podium, 
ale mamy nadzieję, że następnym razem szczęście to właśnie  
nam dopisze.

Złoty medal w duo systemie męskim wywalczyła para 
Szwajcarska, która w finale pokonała parę Francuską. Po za-
wodach trener kadry narodowej był bardzo zadowolony  
z występów zawodników z BKSJJ i zajęcia przez nich wysokiej 
piątej lokaty w Otwartych Mistrzostwach Europy. Wywalczo-
ne miejsce jest dobrym prognostykiem przed zbliżającymi się 
już we wrześniu zawodami w Niemczech oraz w październiku  
w Słowenii. 

Jeżeli uda im się utrzymać tak wysoki poziom to para  
z Brzozowa będzie reprezentowała nasz kraj w listopadzie pod- Andrzej Kędra Prezes BKSJJ

Duet Brzozowski V w Europie

czas Mistrzostw Świata w Szwecji. Udział w zawodach nie był-
by możliwy bez wsparcia naszych sponsorów, którym Zarząd 
Brzozowskiego Klubu Sportowego Ju-Jitsu  gorąco dziękuje. 

Rodzinna fotografia zawodników BKSJJ 
z trenerem Andrzejem Kędrą

Myśli o piosence aktorskiej, kabaretowej, może z okresu 
międzywojennego, ale kusi ją też repertuar Anny Jantar, 
teksty Osieckiej i  inne. Co wybierze - sama zdecyduje, ale 
na pewno będzie to piosenka dobrze zaśpiewana i zagrana, 
bo takie Ania lubi.

W dalszej części szer. Marek Klat z Jednostki Czer-

Otwarcie wystawy

wonych Beretów w Gliwicach mówił monolog starego kaprala  
z „Dziadów” Adama Mickiewicza.

Na koniec słodkim cukierkiem wernisażu okazał się występ 
Eleny Ganjalian, studentki Szkoły Artystycznej. Orientalną urodę ro-
dowitej Ormianki udanie łączy z wielkim talentem aktorskim. Podjęła 
ogromne wyzwanie zagrania w Teatrze Jednego aktora - monodram 
w opracowanym na podstawie Marthe Blau „W jego dłoniach” sce-
nariusz – „Byłam zabawką, jestem dziwką” przez Jana Dudzińskiego. 
Reżyserowali Jan Dudziński i Piotr Wróbel – który stworzył dodatko-
we efekty  dźwiękowe i psychologiczny rys postaci.  

Elena kocha scenę z wzajemnością, potrafi  zauroczyć widza. 
Nie odgradza się rampą sceniczną od widowni. Śmiało wkracza w wi-
downię prowokując i zaczepiając widzów. Spotkała się z przychylną 
reakcją widowni i została nagrodzona wielkimi brawami. Elena jest  
też  laureatką Śląskiego Okręgu Wojskowego  w Konkursie Recyta-
torskim Wojska Polskiego.

Jeszcze długo po zakończeniu wernisażu dobiegały śmiechy 
osób, które już kilkakrotnie postanowiły obejrzeć swoje  ulubione ry-
sunki,  a było co oglądać, gdyż zostało zaprezentowanych ich blisko 
500. Oto właśnie chodziło autorowi wystawy.

Wystawę Tadeusza Krotosa można było oglądać od 23.04. do 
25.05.2008 r. (opr. red.)
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SPORT

Marek Szerszeń

28 maja br. na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Brzozowie odbył się powiatowy finał akcji „Sportowi-
sko 2008”. Organizatorami imprezy byli: Starostwo Powiatowe  
w Brzozowie, Bank Gospodarki Żywnościowej O/Rzeszów, MO-
SiR w Brzozowie i Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Brzo-
zowie.

 Akcja Sportowisko jest przedsięwzięciem realizowanym od 
2000 roku przez Bank BGŻ we współpracy ze Szkołą Tenisa Tie 
Break. W tym roku akcja skierowana została do dzieci w wieku 11 
lat (rocznik 1997) uzdolnionych sportowo, wywodzących się z uboż-
szych regionów. Sama akcja Sportowisko to dwutygodniowy pobyt 
w Warszawie, podczas którego realizowany jest bogaty program 
sportowy obejmujący m.in. grę w tenisa, pływanie, gry zespołowe 
i lekką atletykę. Ponadto dzieci mają okazję do zwiedzania stolicy 
oraz uczestniczą w imprezach kulturalnych i rozrywkowych. 

W tym roku akcja pod nazwą „Sportowisko 2008” adreso-
wana była do dzieci z województwa podlaskiego i podkarpackiego.  
W naszym województwie objęła młodych sportowców w dwóch po-
wiatach: leskim i brzozowskim. Z wymienionych województw do 
Warszawy pojedzie 50 dzieci, po 25 z każdego z powiatów. Łącznie 
cała akcja obejmie 100 dzieci. 

W eliminacjach powiatowych wzięło udział 70 dzieci, które 
uzyskały najlepsze wyniki we wcześniej przeprowadzonych elimi-
nacjach gminnych (po 6 najlepszych chłopców i dziewcząt). Na-
bór na Sportowisko został przeprowadzony na podstawie wyników 
czwórboju lekkoatletycznego, w skład którego wchodzą takie kon-
kurencje jak: bieg na 60 m, rzut piłeczką palantową, skok w dal 
i bieg na 600 m. Wyniki poszczególnych konkurencji przeliczane 
są wg tabel czwórbojowych na punkty, a suma tych punktów daje 
ostateczną punktację, a zarazem kolejność i pozycję każdego za-
wodnika.

 Po blisko trzygodzinnych zmaganiach młodych sportow-
ców, ustalono ostateczną kolejność. Finalistami w kategorii dziew-
cząt okazały się: 1. Patrycja Drożdżal z Izdebek, 2. Kinga Koszela  
z Humnisk i 3. Maria Nowak z Brzozowa, zaś w kategorii chłop-
ców: 1. Paweł Rachwał z  Golcowej, 2. Adrian Gosztyła z Baryczy 
i 3. Jarosław Jarosz z Bliznego.

Wszystkich uczestników uhonorowano pamiątkowymi dy-
plomami i statuetkami, ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe  

Sportowisko 2008

w Brzozowie, które wręczyli: Wicestarosta Brzozowski Ja-
nusz Draguła i Stanisław Pilszak Naczelnik Wydziału Oświa-
ty i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Brzozo-
wie.

Warto nadmienić, że dzieci, które zakwalifikowały się 
do wyjazdu, do Warszawy udadzą się dwukrotnie. Pierwszym 
razem pojadą 6 czerwca na jednodniowy Turniej Sportowi-
sko, natomiast drugim razem – na obóz sportowo-rekreacyj-
ny w terminie od 23 czerwca do 5 lipca br. Głównym sponso-
rem dwutygodniowego pobytu w Warszawie jest Bank BGŻ 
oraz powiat i gminy, z których pochodzą finaliści.

Skok w dal chłopców Skok w dal dziewczątRzut piłeczką palantowąBieg na 60 m chłopców

Laureaci w kategorii chłopców i dziewcząt... 

... wraz z Wicestarostą Brzozowskim i Naczelnikiem Wydziału Oświaty  
i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Brzozowie
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SPORT/ROZRYWKA

1) podstawowa substancja każdej komórki żywej w postaci pół-
płynnej galaretowatej masy, 6) dawna jednostka ciężaru (1/32 
funta=12,8 g), 7) babilońsko-asyryjski bóg nieba, ojciec i król 
bogów, 8) podpora architektoniczna w kształcie posągu męskie-
go; telamon, atlas, 9) suchy, basen, z którego wypompowuje się 
wodę po wprowadzeniu statku, 11) określona cecha dająca się 
wyróżnić w czymś, jeden z aspektów czegoś, 12) wysokie drze-
wo liściaste o szarej gładkiej korze, 13) drapieżnik z rodziny 
psów o cennym futrze, 14) pies Stasia i Nel.

KRZYŻÓWKA POZIOMO

PIONOWO

1) zwierzę z gromady kręgowców zmiennocieplnych np. żaba, 
2) lutowie, spoiwo, stop metali używanych do lutowania 3) 
zawodniczka uprawiająca siłowe dyscypliny, 4) mandolina o 
większych rozmiarach i niższym stroju, 5) imię męskie - imie-
niny: 9.I., 7.VI., 10) zawartość kasy; pieniądze, kapitał, 11) jed-
nym susem, w mgnieniu oka. 

Litery z pół ponumerowanych od 1 do 17 utworzą rozwiązanie

11 czerwca br. na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekrea-
cji w Brzozowie odbyła się Powiatowa Licealiada w piłce nożnej chłop-
ców. W turnieju wzięły udział reprezentacje brzozowskich szkół średnich:  
I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Budowlanych i Zespół Szkół 
Ekonomicznych.

W pierwszym meczu spotkały się drużyny „ogólniaka” i „ekono-
mika”. Wyraźnie drużyną lepszą okazała się ta druga wygrywając spotka-
nie 5-2. W drugim meczu „ekonomik” zagrał z „budowlanką”. Drużyna z 
ZSB postawiła poprzeczkę bardzo wysoko i rozgromiła swojego rywala aż  
5-0. W ostatnim meczu turnieju I LO mimo ambitnej postawy przegrało  
z „ budowlanką” 0-2. Turniej wygrała drużyna ZSB przed ZSE i I LO.
Tabela końcowa:
1. ZSB 3   6 pkt.  7 - 0
2. ZSE 3   3 pkt.  5 - 7
3. I LO 3   0 pkt.  2 - 7
Drużyny grały w następujących składach:
- ZSB: Krzysztof Kondoł, Krzysztof Jaśkiewicz, Krzysztof Bieda, Mateusz 
Łobodziński, Kamil Gierula, Łukasz Kocyłowski, Sławomir Janiga, Kamil 

Rzeszowski Klub Sportów Walki „System”, z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Dziecka zorganizował w Łańcucie, właśnie 1 czerwca, za-
wody w kyokushin karate dla dzieci i młodzieży. 

W zawodach brało udział łącznie 165 młodych zawodników  
z 7 klubów. Jak informuje prezes Brzozowskiego Klubu Kyokushin Ka-
rate – Wojciech Świstak: „Z naszego klubu nadzwyczaj dobrze wypadło 
rodzeństwo Bartmanów w kategorii „kata”. Zdobyli oni 3 złote medale  
i jeden srebrny. Na najwyższym podium stawali kolejno Ewa, Ania  
i Grzegorz, natomiast Weronika w swojej grupie wiekowej była druga”.  
Gratulujemy.

Zawody karate kyokushin w Łańcucie

Jan Wolak

Mazur, Jarosław Skrabalak, Karol Herbut, Bogusław 
Borek. Opiekun – Gerlach Krzysztof.
- ZSE: Michał Irzyk, Adam Guzik, Bartłomiej Jarosz, 
Mateusz Bober, Daniel Majcher, Marcin Szczepek, 
Mateusz Wacek, Jacek Trzciański, Bartłomiej Bed-
narczyk, Paweł Paszkaniak, Łukasz Mikoś, Domi-
nik Jara, Paweł Ścibor, Damian Słomiany, Wojciech 
Barć, Mariusz Kocyła, Przemysław Gromek, Piotr 
Bać. Opiekun – Cisowski Paweł.
- I LO: Dominik Oleszko, Mariusz Dutkowski, To-
masz Owsiany, Michał Bąk, Łukasz Baraniewicz, 
Jan Słota, Kamil Szmyd, Adam Dąbrowski, Grze-
gorz Pilawski, Kamil Nieznański, Hubert Kuś, Piotr 
Korfanty, Łukasz Walczak, Mateusz Kędra, Mateusz 
Brodowski. Opiekun – Krzysztof Łobodziński.

Sędzią zawodów był Józef Baran z Izde-
bek. Najlepsza drużyna otrzymała okazały puchar,  
a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. 

Organizatorami turnieju był Powiatowy Szkol-
ny Związek Sportowy oraz Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Brzozowie.

Licealiada – piłka nożna

Marek Szerszeń

Zawodnicy z Brzozowskiego Klubu Kyokushin Karate
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HOROSKOP
BARAN (21 III – 20 IV)
W pracy rozpocznie się nowy rozdział – bądź czujny, bo to, co bę-
dziesz robić i jak do tego podejdziesz będzie miało ogromne znacze-
nie dla dalszej kariery. Poświęć więcej czasu rodzinie, bo ostatnio tro-

chę ją jakby zaniedbywałeś. Przyda jej się Twoje wsparcie, szykują się pewne 
formalne, papierkowe sprawy, które koniecznie trzeba będzie rozwiązać.

BYK (21 IV – 21 V)
W tym miesiącu czeka Cię wiele nowych, interesujących znajomości, 
które okażą się bardzo istotne dla Twojej dalszej pracy i finansów. 
Spójrz świeżym okiem na dawnych znajomych czy podwładnych 

może to zaowocować interesującymi i bardzo korzystnymi rozwiązaniami 
wielu trapiących Cię problemów.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Słuchaj swojej intuicji uważniej niż zwykle, ostrzeże Cię przed prze-
sadą i nieszczerymi przyjaciółmi, nie dopuści też, żebyś ze wzglę-
du na interesujące i szalone wydarzenia zbagatelizował obowiązki  

w pracy. Trzymaj ze spokojnymi i zrównoważonymi znajomymi, którzy nie 
pozwolą Ci wpakować się w kłopoty, zwłaszcza zawodowe.

RAK (22 VI – 23 VII)
W tym miesiącu masz w sobie mnóstwo pozytywnej energii, a z dnia 
na dzień będzie coraz lepiej! Twoja chęć działania nie będzie trwała 

wiecznie, więc napływ energii wykorzystaj najlepiej, jak potrafisz, zwłaszcza 
że będziesz teraz robić to wyjątkowo umiejętnie.

LEW (24 VII – 23 VIII) 
Zawalcz wreszcie o swoje szczęście, bo druga taka okazja może się 
nie nadarzyć. Sprzyja Ci powodzenie, a i ewentualny partner tylko 
czeka na Twój znak. Zacznij już planować wakacje, w tym roku ja-

kość odpoczynku zależy od tego, jak dobrze go zaplanujesz, a właśnie udany 
odpoczynek jest Ci bardzo potrzebny.

PANNA (24 VIII – 23 IX) 
W tym miesiącu musisz okazać więcej zdecydowania i rozwagi  
w działaniu! Nie bój się i w pracy, i w domu powiedzieć szczerze, co 
myślisz, ale rób to tak, by nie urazić uczuć współpracowników czy 
partnera, bo to przecież nie o to chodzi. Jeśli konfliktu nie uda się 

uniknąć zrób wszystko, żeby go załagodzić.

WAGA (24 IX – 23 X)
Uważasz, że kasa to podstawa i w tym miesiącu to myślenie się 
sprawdzi. Będziesz miał pieniądze na wszystko, czego tylko zaprag-
niesz. Może już czas na urlop? Zaplanuj, dzięki takiemu odpoczyn-

kowi z nowymi siłami przystąpisz do boju w pracy i miłości, a nikt Ci się nie 
oprze.

SKORPION (24 X – 22 XI)
To twój miesiąc, i to od pierwszego dnia! Zdobędziesz wszystko, 
czego pragniesz, oczywiście w granicach rozsądku, bo czasami 
lubisz sobie pofantazjować. Jednak to praca będzie najważniejsza 

i słusznie, bo wszystkie działania, jakie podejmiesz teraz, dadzą doskonałe 
efekty i będą procentować nawet po kilku latach!

STRZELEC (23 XI – 22 XII) 
Czerwiec będzie dla Ciebie czasem uroczystości, oficjalnych spot-
kań i służbowych kolacji w dużym gronie. I mimo, że zazwyczaj nie 
przepadasz za tego rodzaju zabawami, to jednak teraz będziesz się  

w nich czuł jak ryba w wodzie i niejedno uda Ci się w ten sposób załatwić.
KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I)
Czas na porządki – w życiu, w domu i w pracy. Uporządkowanie  

i prześwietlenie kilku spraw zdecydowanie pomoże Ci w walce  
o sukces zawodowy i finansowy. Teraz, wiedząc, co gdzie masz  

i na czym stoisz, rozwiążesz swój problem, co szef zauważy i nagrodzi. To 
nie znaczy, że możesz szaleć z wydatkami – lepiej poczekaj z tym do lipca, 
do wakacji.

WODNIK (21 I – 19 II)
Bardzo ważne będą w tym miesiącu sprawy dotyczące domu i ma-
jątku, koniecznie wykonuj wszystko w terminie, a już najbardziej 
terminowo płać robotnikom czy bankowi!  Dzięki temu unikniesz  

w przyszłości wielu kłopotów z zaległymi odsetkami.
RYBY (20 II – 20 III) 
Nie odrzucaj zaproszeń towarzyskich, są okazją do spotkania wielu 
interesujących ludzi, a kilku z nich będzie miało dla Ciebie ogromne 

znaczenie w przyszłości. Przyjaciele są najważniejsi, ale uważnie obserwuj 
kontakty między starymi i nowymi przyjaciółmi, wyciągaj wnioski.

ROZRYWKA/REKLAMA
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