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Przeszczep nadziei
– transplantacja w edukacji

19 kwietnia odbyła się w Brzozowie Konferencja pn. „Przeszczep nadziei
– transplantacja w edukacji” zorganizowana przez Starostę Brzozowskiego oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzozowie. Głównym jej adresatem byli
młodzi ludzie, choć informacje przekazane w trakcie spotkania są przydatne w każdym wieku.
Jak powiedział jeden z organizatorów
Starosta Z. Błaż - poprzez tego typu przedsięwzięcia pragniemy przekazać młodzieży pewien
rodzaj wiedzy przydatnej w życiu dorosłym,
w które wkracza. Ale tak naprawdę, aby móc
kształcić młodzież edukację musimy zacząć od
nas samych. Liczymy, że wiadomości wyniesione z dzisiejszego spotkania staną się preludium
do rozmów w gronie bliskich, że dostarczą informacji pozwalających na określenie postawy
wobec tematu oddania narządów po śmierci.
Uczestnicy spotkania mieli okazję spojrzeć na temat transplantacji i dawstwa narządów w różnych aspektach: medycznym, prawnym oraz etycznym, a to za sprawą prelegentów
– ekspertów, których w tym dniu w Brzozowie
nie zabrakło. Wśród nich byli m.in. dr n. med.
Grzegorz Senatorski – nefrolog, transplantolog,
adiunkt Kliniki Immunologii, Transplantologii
Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż
i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ks. prof. dr hab. Andrzej Garbarz
– Kierownik Katedry Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Rzeszowskiego, ks. prof. dr
hab. Janusz Miąso – Kierownik Katedry Pedagogiki Medialnej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, mec. mgr Krzysztof Miąso – prawnik, wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także dr Ryszard Pęczkowski – Prodziekan
Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego i dr Marta Wrońska – adiunkt katedry Pedagogiki Medialnej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr Magdalena Kożuchowska – Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
lider organizacji pacjentów po przeszczepieniu wątroby i dr Iwona Mazur – lekarz
medycyny, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych z siedzibą
w Krakowie.
O tym jak istotny jest interdyscyplinarny charakter konferencji o tejże właśnie
tematyce podkreśliła dr Magdalena Wasylewicz Adiunkt Katedry Pedagogiki Me-

Dr Ryszard Pęczkowski – Prodziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Instytutu Pedagogiki
Uniwersytetu Rzeszowskiego i dr Marta Wrońska – adiunkt katedry Pedagogiki Medialnej
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Rzeszowskiego
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

dr Magdalena Wasylewicz

Ks. prof. dr hab. Janusz Miąso

Podkarpacki Wicekurator Oświaty w Rzeszowie
Antoni Wydro
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dialnej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Rzeszowskiego
- Nie wyobrażałam sobie tego dyskursu bez aspektu medycznego,
aspektu etycznego, gdyż temat dotyczący transplantacji narządów budzi wciąż wiele kontrowersji i niepokoju. Transplantacja
to także ważny temat z punktu widzenia antropologii. Tematyka
ta budzi wiele pytań, także i tych
natury prawnej. Celem pożądanym
i oczekiwanym jest takie uregulowanie prawne, dzięki któremu procedury transplantacyjne w każdym
potencjalnym przypadku staną się
działaniem rutynowym, możliwym
do przeprowadzenia w sposób nie
budzący wątpliwości także natury
prawnej. Nie można było także pominąć bardzo ważnego w obecnych
czasach aspektu medialnego. Media
kształtują bowiem nasze poglądy, są
Ks. prof. dr hab. Andrzej Garbarz
dla wielu ludzi niezwykle opiniotwórcze, często bezkrytycznie przyjmujemy wypowiedziane w mediach
kwestie. Stąd obecność cenionych medioznawców. Nie mogliśmy
także zapomnieć o niezwykle ważnym aspekcie, a mianowicie
o aspekcie osobistym.(…) Dopiero te wszystkie aspekty składają
się na aspekt edukacyjny, który przyświeca temu spotkaniu.
Na sali była obecna młodzież – uczniowie ostatnich klas
szkół ponadgimnazjalnych, bo to do nich przede wszystkim
adresowane było przesłanie wypływające ze spotkania. Podkreśliła
to również Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Anita
Kafel. - Bardzo istotne jest zainteresowanie młodzieży tematyką
transplantacji, a przede wszystkim
pozbycie się mylnych stereotypów
w tym temacie. Naszym celem jest
zmobilizowanie dyrektorów szkół,
nauczycieli i pedagogów, a tym samym uczniów do działań na terenie
szkoły i powiatu, mających na celu
popularyzowanie wiedzy na temat
Mec. mgr Krzysztof Miąso
dawstwa i transplantacji tkanek

i narządów. Przekazanie istotnych merytorycznie treści i kształtowanie postawy czynnego angażowania się w działania na
rzecz transplantacji powinny zachęcić wszystkich do żywej dyskusji, dokonania świadomego wyboru – akceptacji lub sprzeciwu wobec dawstwa tkanek i narządów.
Gośćmi konferencji byli: Dyrektor Wydziału Polityki
Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Dariusz Tracz, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Jerzy Wilk, Podkarpacki Wicekurator Oświaty Antoni
Wydro, Starszy Wizytator Mariola Kiełboń Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie, Wicestarosta Brzozowski
Janusz Draguła, Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, Radni Rady
Powiatu Brzozowskiego, przedstawiciele gmin wchodzących
w skład powiatu, Dyrektorzy i uczniowie szkół, dla których

W konferencji uczestniczyła również młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych

organem prowadzącym jest powiat, a także przedstawiciele
jednostek organizacyjnych powiatu oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z Województwa Podkarpackiego. Patronat
naukowy nad konferencją objęła Katedra Pedagogiki Medialnej
i Komunikacji Społecznej oraz Katedra Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Ogromny wkład w organizację spotkania włożyły: Anita Kafel – Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Brzozowie oraz Magdalena Wasylewicz – pedagog i logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie, adiunkt Katedry Pedagogiki Medialnej i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Magdalena Pilawska

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem



Zapraszamy na stronę Starostwa Powiatowego w Brzozowie http://www.powiatbrzozow.pl
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Papież wierzył w młodzież

Konkurs literacki „Młodzi, a Jan Paweł II” rozstrzygnięty
Jan Paweł II słowem nauczał, wskazywał drogę, wspierał, wreszcie walczył z niegodziwościami współczesnego świata, czy totalitarnymi systemami.
Młodzież ze szkół gimnazjalnych oraz średnich powiatu brzozowskiego słowem czci pamięć Ojca Świętego, oddaje mu hołd.
Prawda
Na tegoroczną, IV edycję Konkursu Literackiego „Młodzi, a Jan Paweł
II”, organizowanego przez Starostę Brzozowskiego – Zygmunta Błaża i I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie, młodzież napisała 32 utwory, w tym 29
wierszy i 3 eseje. Wszystkie prace oddają przywiązanie do nauki papieskiej,
wyrażają wdzięczność Janowi Pawłowi II za wyjątkowe traktowanie młodzieży, poświęcanie szczególnej uwagi problemom młodego pokolenia, wiarę
w młodych ludzi, ich intencje. – Ty zawsze widziałeś w nas coś więcej, Patrząc
przez błękitne okulary, prawdziwej miłości – napisała w swoim wierszu pt.
„Prawda” Anna Wolanin z I LO w Brzozowie, uznanym przez jury za najlepszy

Msza św. z okazji piątej rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II

w tegorocznym konkursie. – Wierzyłeś nam i wierzyłeś w nas… Odkrywałeś
w nas to, co piękne… Opowiedziałeś nam prawdziwą historię o nas samych
– czytamy w kolejnych wersach utworu.
Sukces
Zwyciężczyni IV edycji Konkursu, Anna Wolanin, uczennica III klasy
I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie, pisze od V klasy szkoły podstawowej. W dorobku ma wiersze, opowiadania i dwie powieści. – Skupiam się
na życiu młodych ludzi, ich problemach i rozterkach – mówi Ania. Tegoroczny
sukces nie jest pierwszym w jej dotychczasowej karierze. Dwukrotnie otrzymała pierwsze wyróżnienie na Konkursie Poetyckim i Literackim organizowanym
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Brzozowie. – W tegorocznej edycji Konkursu Literackiego „Młodzi, a Jan Paweł II” byłam debiutantką – podkreśla
Ania Wolanin. Laureaci nagrody otrzymali po zakończeniu uroczystej mszy
św., która odbyła się 31 marca w brzozowskim kościele i poświęcona była pamięci Jana Pawła II.
Najlepsi
Oprócz pierwszej nagrody dla Anny Wolanin za wiersz pod tytułem
„Prawda”, jury w składzie: Anna Dudek, Katarzyna Kozak, Joanna Nowak
– Kopeć, Małgorzata Kuliga i siostra Anna Konieczna, przyznało wyróżnienia następującym osobom: I wyróżnienie za wiersz „Moje wewnętrzne
`ja` odnalezione w ciszy” otrzymała Karolina Uryć (I LO Brzozów), II wyróżnienie przypadło Annie Książek (I LO Brzozów) za wiersz „Pokolenie JP
II”, a III Karolinie Masłyk (Gimnazjum w Orzechówce) za wiersz „Nie lękajcie się”. Nagrody wręczali: Dorota Kamińska – Dyrektor I LO w Brzozowie
i Zygmunt Błaż – Starosta Brzozowski.

Sebastian Czech

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl
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Wystawa poświęcona działalności księdza
Władysława Gurgacza
Życie pełne poświęcenia

Władysław Gurgacz, Jezuita rodem z Jabłonicy Polskiej, nie
zabiegał o tytuły, nie oczekiwał uznania. Realizował swoje życiowe
cele, ściśle powiązane ze służbą Bogu i pomocą ludziom potrzebującym duchowego wsparcia. Dlatego
wstąpił do Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, zostając kapelanem walczących w podziemiu
o wolną Polskę przeciwko komunistom.
Dodawał sił, wyjaśniał sens poświęcenia się dla ojczyzny. Swoją rolę traktował jako misję i zapłacił za to najwyższą
cenę. W 1949 roku trafił wraz z oddziałem do więzienia, a po pokazowym
procesie został rozstrzelany. Historia
o nim nie zapomniała. Mimo, że musieliśmy czekać kilkadziesiąt lat na odkrycie dokumentów świadczących o jego
ks. Władysław Gurgacz
dokonaniach i postawie. Teraz wiedza
o jego zasługach w walce z komunizmem jest coraz bardziej powszechna, zaś sam ksiądz Gurgacz ma już należne sobie miejsce we
współczesnej historii Polski.

Poznajmy życiorys księdza

Propagowaniu wiedzy o życiu księdza Władysława Gurgacza
służą właśnie wystawy organizowane z inicjatywy Zygmunta Błaża
– Starosty Brzozowskiego, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Ojca
Rektora Jana Gruszki z Kolegium Ojców Jezuitów w Starej Wsi,
gdzie uczył się i przebywał ksiądz Gurgacz. Część mieszkańców
powiatu brzozowskiego miała już okazję zapoznać się z dokumentami udostępnionymi przez krakowski IPN, wśród których są między

Ojciec Rektor Jan Gruszka wręczył Staroście Zygmuntowi Błażowi
obraz namalowany przez ks. Gurgacza

wnioski i głosić opinie na temat życiowych wyborów musimy znać okoliczności, w jakich człowiek podejmował
pewne decyzje, czy wytyczał sobie cele. Taka jest właśnie intencja organizatorów wystaw o księdzu Gurgaczu.
Chcemy, aby mieszkańcy powiatu, młodzież szkolna, poznali życiorys księdza i czasy, w których przyszło mu żyć
– powiedział Zygmunt Błaż – Starosta Brzozowski, jeden
z organizatorów.

Bardziej słuchał Boga, niż ludzi

- Ksiądz Władysław Gurgacz głosił, że bardziej
powinniśmy słuchać Boga, niż ludzi. Trzymał się mocno
tej zasady, nie zważając na niebezpieczeństwo, jakie na

Ksiądz Władysław Gurgacz, (1914 – 1949)

ur. w Jabłonicy Polskiej. Do szkoły podstawowej
uczęszczał w Korczynie, a kontynuował naukę w gimnazjum w Krośnie. Następnie wstąpił do Kolegium
Jezuitów w Starej Wsi, gdzie po 2 latach nowicjatu,
5 sierpnia 1933 roku, złożył pierwsze śluby zakonne.
Maturę zdał w Kolegium Jezuickim w Pińsku w 1937
roku i rozpoczął studia filozoficzne w Krakowie oraz
teologiczne w Starej Wsi. Święcenia kapłańskie otrzymał na Jasnej Górze w sierpniu 1942 roku. W tym świętym miejscu złożył również „Akt Całkowitej Ofiary” za
Ojczyznę. Wypełnił go we wrześniu 1949 roku.

  
Terminy kolejnych wystaw o księdzu Gurgaczu: 26-29 kwietnia: I LO Brzozów, ZSB Brzozów,
Pierwsi odwiedzający wystawę

innymi protokoły, relacje prasowe z przebiegu procesu, czy decyzja
o wyroku śmierci wydanym przez sąd komunistycznej Polski. Do tej
pory wystawy zorganizowano w Bazylice w Starej Wsi i I Liceum
Ogólnokształcącym w Brzozowie. – Ksiądz Władysław Gurgacz to
postać historyczna, wzór wielu życiowych postaw. Dążył do prawdy,
był patriotą. Pochodzi z naszego powiatu, więc choćby z tego powodu
powinniśmy znać jego biografię. Stąd pomysł zorganizowania wystaw
u Jezuitów w Starej Wsi oraz w szkołach powiatu. Żeby wyciągać


ZSE Brzozów; 30 kwietnia: Zespół Szkół we Wzdowie; 1-3 maja: Kościół Parafialny w Haczowie; 4 maja:
SP i Gimnazjum w Haczowie; 5 maja: ZS w Trześniowie; 6 maja: ZS w Jasionowie; 7 maja: otwarcie wystawy w ZS w Jabłonicy Polskiej (godz. 16); 8-13 maja:
Jabłonica Polska (ZS, OSP); 14 maja: ZS w Malinówce;
15-24 maja: Gmina Jasienica Rosielna (Urząd Gminy,
szkoły w Jasienicy i Orzechówce); 24-31 maja: Gmina
Domaradz (GOK, UG, szkoły).

Zapraszamy na stronę Starostwa Powiatowego w Brzozowie http://www.powiatbrzozow.pl
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siebie w pewnym momencie ściągnął – podkreślił ksiądz
dr Andrzej Paweł Bieś z Wyższej Szkoły FilozoficznoPedagogicznej Ignatianum w Krakowie podczas mszy
poprzedzającej uroczyste otwarcie wystawy pod tytułem
„Ksiądz Władysław Gurgacz – Kapelan Polski Podziemnej” czynnej w dniach 17-25 kwietnia w kaplicy Św.
Andrzeja Boboli Bazyliki Starowiejskiej. Tezę powyższą potwierdzają relacje najbliższych księdza Gurgacza.
– Słyszałem, jak moja mama, a siostra księdza, mojego
wuja, próbowała mu tłumaczyć jak niebezpieczną dla siebie prowadzi działalność. Prosiła, żeby zmienił tryb życia,
jednak żadne perswazje, ani argumenty nie mogły zmienić jego postawy. W ogóle nie bał się śmierci – wyjawił
Stanisław Gruszka z Jabłonicy Polskiej, siostrzeniec księdza Gurgacza. Jak wielkie było poświęcenie Jezuity, jego
oddanie idei, świadczy między innymi notatka funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa na temat uczestnictwa
księdza Gurgacza w niepodległościowym podziemiu.
– Gurgacz do oddziału nie należał z przyczyn politycznych. Jest niewinny jako kapłan, zakonnik. Niewinny
dlatego, że działał w dobrej wierze – zaznaczył w swojej informacji funkcjonariusz UB. Nie odwiodło to jednak „sądu ludowego” od wydania wyroku skazującego
i nie przeszkodziło ówczesnej prasie rozpocząć relację
z rozprawy od następującego stwierdzenia: - Wyrok sądu
ludowego wydany na członków bandy księdza Gurgacza
spotkał się z powszechną aprobatą i zrozumieniem – głosi
informacja prasowa. Z kapelana Polski podziemnej propaganda celowo uczyniła „szefa bandy”, żeby zdyskredytować kościół katolicki oraz podkreślić jego destruk-

cyjną rolę w tworzącym się społeczeństwie socjalistycznym. Z tymi
między innymi informacjami z życia księdza Gurgacza, pochodzącymi
z Instytutu Pamięci Narodowej, można się zaznajomić odwiedzając
wystawę poświęconą Jezuicie z Jabłonicy Polskiej.

Ojciec Jan Gruszka i Starosta Zygmunt Błaż wczytują się w dokumenty
o ks. Gurgaczu udostępnione przez IPN

Postać wybitna

- Ksiądz Władysław Gurgacz to postać wybitna. Jego rola w powojennym ruchu antykomunistycznym jest porównywana do roli, jaką
w „Solidarności” spełniał ksiądz Jerzy Popiełuszko – mówił ks. dr
Andrzej Paweł Bieś. Przybliżając życiorys zastrzelonego przez władzę
ludową księdza podkreślał Jego konsekwencję w działaniu oraz odwagę. – Duchowny jest ważną postacią dla Jezuitów. Wielu kapłanów pomagało ludziom z konspiracji, jednak rola Gurgacza była wyjątkowa
– stwierdził wykładowca z krakowskiej uczelni.
Sebastian Czech

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Gospodarują nieruchomościami
Szesnaście osób tworzy wydział zajmujący się jedną z najważniejszych dziedzin dla
mieszkańców powiatu. Gospodarka gruntami bowiem, prowadzenie całej dokumentacji
związanej z nieruchomościami ma niezwykle
ważne znaczenie dla każdego z nas. Wszyscy
wszak budujemy domy, kupujemy, czy sprzedajemy nieruchomości, albo otrzymujemy je
w spadku. Ponadto użytkujemy je, lub też regulujemy ich stan prawny. W rozwiązywaniu
problemów, w tych i innych sprawach, petentom pomagają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wchodzących w skład wydziału
Naczelnik Zbigniew Błaż
Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Brzozowie, kierowanego przez Naczelnika
- Zbigniewa Błaża.

Zadania

W zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zbiory
map, operatów, rejestrów, wykazów) oraz katastru nieruchomości (rejestr danych o gruntach i budynkach) wydział gromadzi i prowadzi zasób geodezyjny
i kartograficzny, kontroluje opracowania geodezyjne przyjmowane do zasobu,
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

udostępnia zasób zainteresowanym jednostkom
oraz osobom fizycznym i prawnym, prowadzi
ewidencję gruntów i budynków, gleboznawczą
klasyfikację gruntów, geodezyjną ewidencję sieci
uzbrojenia terenu. Ponadto, w ramach obowiązków, wydział tworzy i dysponuje środkami finansowymi Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, pracownicy uzgadniają usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, prowadzą powiatowe bazy danych wchodzących w skład SIT-u
(Systemu Informacji o Terenie - zawiera dane
geoprzestrzenne, w tym informacje geograficzne,
oraz metody i techniki służące systematycznemu
zbieraniu, przetwarzaniu i aktualizowaniu danych geoprzestrzennych), rejestrują dane z zakresu powszechnej taksacji nieruchomości dotyczące ich wartości, sporządzają gminne i powiatowe
zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją
gruntów i budynków.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest jednostką, na której
spoczywa główny ciężar prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
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bieżącej aktualizacji mapy zasadniczej, aktualizacji operatu ewidencji
gruntów i budynków a także uzgadniania usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu. Obsługuje on jednostki wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego w zakresie przyjmowania i rejestracji zgłoszeń
prac geodezyjnych oraz udostępniania danych z zasobu niezbędnych
do ich wykonywania. Efektem prac geodezyjnych są operaty pomiarowe, które wykonawcy prac geodezyjnych przekazują do Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w celu ich włączenia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz
uzyskania odpowiednich dokumentów geodezyjnych (map do celów
projektowych, map z inwentaryzacji powykonawczych, map z projektem podziału działek, wykazów synchronizacyjnych itp.) zamówionych
przez zleceniodawców. Warunkiem włączenia przedłożonych operatów
oraz otrzymania wymienionych dokumentów geodezyjnych jest po-

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

zytywny wynik kontroli, którą przeprowadzają pracownicy Ośrodka.
W ubiegłym roku zarejestrowano 1900 zgłoszeń prac geodezyjnych.
Operat ewidencji gruntów i budynków jest aktualizowany na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, aktów normatywnych, a także opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierających wykazy zmian
danych ewidencyjnych. Dokumenty te są rejestrowane w dzienniku
zgłoszeń zmian ewidencyjnych, a następnie na ich podstawie dokonywane są zmiany w operacie ewidencyjnym. Zawiadomienia o wprowadzonych zmianach przekazywane są do odpowiednich urzędów gmin

występujących w operacie ewidencyjnym. Oto aktualne ceny za podstawowe czynności związane z obsługą stron korzystających z usług Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: za sporządzenie mapy zasadniczej do celów opiniodawczych
format A4 – 30,40 zł, za sporządzenie odbitki mapy ewidencyjnej format A4 – 9,40 zł, za sporządzenie wyrysu
i wypisu z operatu ewidencyjnego za pierwszą działkę,
budynek lub lokal – 120 zł, za każdą następną działkę, budynek lub lokal – 12 zł, za sporządzenie wypisu z rejestru
gruntów i budynków za pierwszą działkę, budynek lub lokal
– 12 zł, za sporządzenie wypisu o niepełnej treści (uproszczonego) za każdą działkę, budynek lub lokal – 3,60 zł.
Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, działający w strukturze Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
jest jednostką wpływającą na przestrzeganie ładu przestrzennego w zakresie infrastruktury technicznej na etapie
projektowania i realizacji sieci uzbrojenia terenu. Z uwagi na specyfikę procesu uzgadniania lokalizacji urządzeń
podziemnych polegającą na ścisłym powiązaniu wykonywanych zadań z prowadzeniem państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego obsługę techniczną prowadzi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.
W ubiegłym roku uzgodniono 750 projektów. Podstawowe opłaty za czynności związane z uzgadnianiem
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
wynoszą: za uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu za pierwsze 100 metrów - 70 zł, powyżej
100 metrów za każde następne 100 metrów - 15 zł, za
uzgodnienie projektowanych przyłączy do pojedynczego
budynku za pierwsze przyłącze – 40 zł, za każde następne przyłącze 6 zł, za uzgodnienie obiektu kubaturowego za budynek wraz z pierwszym przyłączem – 80 zł,
za uzgodnienie następnego obiektu kubaturowego 12 zł,
za uzgodnienie obiektu powierzchniowego za pierwszy
hektar – 70 zł, za następny hektar – 15 zł.
W ramach aktualizacji państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego prowadzone są prace związane
z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków.
Prace te polegają głównie na założeniu jednolitego systemu informatycznego obsługującego bazę danych ewidencyjnych (część opisowa i kartograficzna). Aktualnie
proces modernizacji został zakończony na 20 obrębach
ewidencyjnych (powierzchnia obrębów zmodernizowanych stanowi 44 % ogólnej powierzchni powiatu).
W bieżącym roku zostanie zakończona modernizacja na
kolejnych trzech obrębach ewidencyjnych. Prace te prowadzone są sukcesywnie w miarę posiadanych środków
finansowych.

Referat Gospodarki Nieruchomościami
Wieczyste użytkowanie
Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

w celu uaktualnienia prowadzonej przez nie dokumentacji podatkowej. W 2009 roku zarejestrowano i wprowadzono 5770 zmian ewidencyjnych. Ponadto pracownicy zajmujący się ewidencją gruntów i
budynków prowadzą na wniosek stron lub z urzędu postępowania administracyjne związane z wyjaśnianiem oraz usuwaniem niezgodności


W ramach gospodarowania nieruchomościami
Skarbu Państwa i Powiatu, realizowane jest ich nabywanie na własność, oddawanie w wieczyste użytkowanie
i trwały zarząd. Użytkowanie wieczyste polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej
własnością skarbu państwa, województwa, powiatu bądź
gminy lub związku tych jednostek osobie fizycznej lub
prawnej na czas określony 99 lat - wyjątkowo krócej, lecz
nie mniej niż 40 lat. Użytkownik ma prawa zbliżone do

Zapraszamy na stronę Starostwa Powiatowego w Brzozowie http://www.powiatbrzozow.pl
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właściciela. Swobodnie nieruchomością rozporządza, ma możliwość ją sprzedać, czy zapisać w testamencie. Przysługuje mu
również prawo do żądania, przed zakończeniem umowy, przedłużenia użytkowania wieczystego na kolejne okresy od 40 do

Ewidencja gruntów i budynków

99 lat. Wydział organizuje i przeprowadza przetargi na sprzedaż
nieruchomości, aktualizuje opłaty roczne z tytułu wieczystego
użytkowania i trwałego zarządu.

Wywłaszczanie nieruchomości

Innym z zadań wydziału jest wywłaszczanie nieruchomości i ustalanie odszkodowania za wywłaszczane nieruchomości.
Polega to na pozbawieniu albo ograniczeniu prawa własności,
prawa użytkowania wieczystego. Decyzje takie podejmowane
są wówczas, kiedy cele publiczne nie mogą być zrealizowane
w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw
do nieruchomości. Nieruchomość może być wywłaszczona wyłącznie na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Wywłaszczane nieruchomości muszą być położone na
obszarach przeznaczonych na cele publiczne, albo dla których
wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
jak np. drogi publiczne, szkoły, budowa zbiorników wodnych
służących zaopatrzeniu ludności w wodę itp. Osobie wywłaszczonej przysługuje odszkodowanie odpowiadające wartości wywłaszczonej nieruchomości.

Ochrona gruntów

Do wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości należy wydawanie decyzji o trwałym i czasowym wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, ustalanie kierunku rekultywacji
w przypadku czasowego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
kontrolowanie zgodności prowadzonych prac rekultywacyjnych
z dokumentacją rekultywacyjną, sprawdzanie i egzekwowanie obowiązku zebrania i ochrony wierzchniej warstwy gleby.

W wydawanych decyzjach naliczane są należności oraz opłaty
roczne związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.

Scalanie i wymiana gruntów

Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych
warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie. Scaleniem obejmuje się grunty położone w jednej lub kilku wsiach
bądź w ich częściach; grunty te tworzą obszar scalenia. Grunty
zabudowane mogą być scalane tylko na wniosek właściciela i
pod warunkiem rozbiórki lub przeniesienia przez niego zabudowań w oznaczonym terminie, albo wyrażenia zgody na dokonanie rozliczenia wartości zabudowań w gotówce bądź w innej
formie. Za grunty stanowiące współwłasność można, za zgodą
współwłaścicieli, wydzielić odrębne dla każdego z nich grunty
odpowiadające wartości udziałów we współwłasności. Prowadzenie całej procedury postępowania scaleniowego i wymiennego należy również do obowiązków pracowników wydziału.
W bieżącym roku postępowaniem scaleniowym zostanie objęta
wieś Hłudno w gminie Nozdrzec. Planowany termin zakończenia tych prac przypada na rok 2015.

Inne zadania związane z gospodarką nieruchomościami

W wydziale podejmowane są również decyzje o udzielaniu zezwoleń na zajęcie nieruchomości, zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, oddaniu w trwały zarząd okręgowym
dyrekcjom dróg publicznych nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa zajętych pod drogi krajowe i wojewódzkie.
Ustala się ponadto, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową lub mienie gminne. Wspólnota gruntowa to nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności. Występuje
tu uprawnienie do wspólnego korzystania z gruntu. W gestii
pracowników jest poza tym nieodpłatne przekazywanie Lasom
Państwowym gruntów wchodzących w skład zasobu zgodnie
z ustawą o lasach, zaliczanie wartości nieruchomości pozostawionych na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru państwa jako ekwiwalentu na pokrycie opłat za użytkowanie
wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej, budynków
lub lokali stanowiących własność Skarbu Państwa. W wydziale orzeka się także o nieodpłatnym przyznawaniu na własność
działki, gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne na rzecz państwa w zamian za rentę.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ulicy 3 Maja 43 lub
tel. (13) 43-410-74 i na stronie internetowej:www.powiatbrzozow.pl.
Sebastian Czech

Polski Czerwony Krzyż w Brzozowie
zaprasza na organizowane przez nas Kursy Pierwszej Pomocy
dla pracowników:
urzędów, zakładów pracy, szkół i przedszkoli
Proponujemy:
- kursy pierwszej pomocy z certyfikatem UE
- kursy pierwszej pomocy (podstawowe)
- kursy pierwszej pomocy (elementarne)

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny. Instruktor Pierwszej
Pomocy ZG PCK tel. 0 691 865 159 po godz. 20.00.
Informujemy, że środki pozyskiwane ze szkoleń są przeznaczone na pomoc
ludziom potrzebującym z terenu powiatu brzozowskiego.

Polski Czerwony Krzyż 5 października 1999 r. uzyskał, nadany przez Europejskie Referencyjne Centrum Pierwszej Pomocy
z siedzibą w Brukseli Certyfikat Pierwszej Pomocy. Zaświadczenia wydawane przez Polski Czerwony Krzyż są uznawane
we wszystkich krajach zrzeszonych w Unii Europejskiej.
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl
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Sołtys Roku
Samorząd Województwa Podkarpackiego w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Sołtysów Województwa
Podkarpackiego ogłosił konkurs pn. „Sołtys Roku Województwa Podkarpackiego 2009”. Ma on na celu promowanie najbardziej aktywnych sołtysów pracujących na
rzecz społeczności lokalnej w województwie podkarpackim.
Kandydata do udziału w konkursie mogą zgłaszać
m.in.: mieszkańcy wsi indywidualnie lub zrzeszeni w formalnych lub nieformalnych organizacjach, a także wójtowie, burmistrzowie, rady gmin. W przypadku zgłoszenia
kandydata przez jedną osobę, np. przez mieszkańca, do
zgłoszenia powinna być dołączona opinia właściwej rady
sołeckiej, wskazane są także opinie organizacji działających na terenie sołectwa lub gminy. Osoby, które były
laureatami poprzedniej edycji konkursu mogą być zgłaszane ponownie dopiero po upływie kadencji, jednak nie
częściej niż co 4 lata.
W każdej edycji wyłonionych zostanie trzech laureatów (I, II, III miejsce) i przyznanych 6 wyróżnień. Wyłącznie zwycięzca konkursu – laureat I miejsca – otrzyma
tytuł „Sołtysa Roku 2009”. Kapituła konkursowa przy
ocenie zgłoszeń będzie kierowała się głównie następującymi kryteriami: wpływ działalności kandydata na integrację społeczności lokalnej w trakcie trwania kadencji
(5 pkt. za każdą opinię formalnej bądź nieformalnej organizacji), udział sołtysa w sesjach Rady Gminy/Miasta

(0-50 proc. Udziału w sesjach – 10 pkt., 50-75 proc. – 15 pkt., 75-100
proc. – 20 pkt.), inicjatywa oraz pomoc organizacyjna sołtysa w realizacji prac i zadań inwestycyjno-remontowych prowadzonych przez
poszczególne gminy w sołectwie w okresie bieżącej kadencji sołtysa (0-100 pkt. przydzielanych przez burmistrza/wójta), organizacja
imprez kulturalnych na terenie sołectwa w okresie bieżącej kadencji
sołtysa (0-100 pkt. przydzielanych przez dyrektorów GOK/wójta/
burmistrza), czas sprawowania funkcji sołtysa, dalsze plany związane z działalnością sołectwa, rezultaty działalności ponadlokalnej
w okresie kadencji (0-20 pkt.) przyznawanych przez Kapitułę
(ww. opis dostarcza zgłaszający w formie pisemnej, nie więcej niż
5 stron maszynopisu).
Zgłoszenia oraz załączoną dokumentację (np. zdjęcia, dokumenty, wycinki prasowe obrazujące zrealizowane przedsięwzięcia),
wraz z punktacją przyznaną przez wójta/burmistrza/dyrektora GOK,
należy przesyłać w terminie do 14 maja br. na adres:
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4,
35-010 Rzeszów, z dopiskiem „Sołtys Roku”.
Przesłana dokumentacja nie będzie zwracana. Oceny zgłoszeń
i wyboru laureatów i wyróżnionych dokona Kapituła w składzie:
trzech członków zarządu Stowarzyszenia Sołtysów Województwa
Podkarpackiego i trzech przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego.
Lista laureatów i wyróżnień zostanie opublikowana na stronie www.
ksow.pl i www.wrota.podkarpackie.pl. Finał konkursu odbędzie się
w czerwcu br. w Rzeszowie.
Nagrody i wyróżnienia: za I miejsce: o łącznej wartości nie
przekraczającej 2500 zł., za II miejsce: o łącznej wartości nie przekraczającej 2000 zł, za III miejsce: o łącznej wartości nie przekraczającej 1500 zł., Kapituła Konkursowa przyzna wyróżnienia, każde
w postaci nagrody o wartości nie przekraczającej 750 zł.

Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. w Lublinie oddział
w Brzozowie zaprasza wszystkich bezrobotnych po 50-tym

roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
jako osoby bezrobotne do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Panorama Sukcesu”.
Uczestnikom projektu zapewniamy: stypendium szkoleniowe w wysokości 4zł/h, bezpłatne materiały szkoleniowe, zwrot
kosztów dojazdu, poczęstunek podczas szkolenia, zaświadczenie
o ukończonym kursie.
Proponowane kierunki szkoleń: podstawy obsługi komputera, kurs języka angielskiego, księgowość i finanse, zarządzanie
informacją, danymi i dokumentacją, biznesowe prowadzenie własnej firmy, mediacje i negocjacje, obsługa wózków jezdniowych oraz
szkolenie dla kobiet z zakresu specyficznych umiejętności w zakresie
rozwoju własnej kariery.
Trwa rekrutacja na szkolenie z „Podstaw obsługi komputera”, „Biznesowego prowadzenia własnej firmy z obsługą komputera i internetu” oraz „Kursu języka angielskiego z obsługą
komputera i internetu”. Szkolenia te będą realizowane
w Brzozowie.
Serdecznie zapraszamy do biura.
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Szkolenie organizowane przez Polską Giełdę Pracy oddział w Brzozowie

INFORMACJE I ZAPISY W BIURZE
PROJEKTU w godzinach od 8:00 do 16:00,
ul. 3-go Maja 43D, 36-200 Brzozów,
tel. 13 497 10 45, 509 435 127,
e-mail:brzozów@gielda.pracy.com.pl,
http://www.pracy.com.pl/panorama/

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

GMINY POWIATU BRZOZOWSKIEGO/ SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE

Sesje Rad Gmin powiatu brzozowskiego:
31 marca br. w Urzędzie
Gminy w Nozdrzcu odbyła się
XXVII sesja Rady Gminy.
Tematem głównym posiedzenia było wprowadzenie zmian w
Statucie Gminy oraz zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Radni podjęli również uchwały w sprawie:
- dopłat do taryf na dostawę wody i odprowadzenia ścieków
oraz ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu,

Nozdrzec

Wójt Gminy Nozdrzec
i Primator Miasta Hanuszowce

W sesji uczestniczyli radni rady powiatu: Grażyna Gładysz,
Marek Owsiany i Mieczysław Barć oraz Kierownik Posterunku Policji w Nozdrzcu - st. aspirant Marek Sowa, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu - Jan Bobola, kierownik Grupy
Remontowo - Budowlanej - Ryszard Niemiec oraz sołtysi.
Gmina Nozdrzec i Miasto Hanuszowce wspólnie opracowały projekt „Wzajemna współpraca - wspólna przyszłość – Rozwój społeczno-gospodarczy - Ochrona Dziedzictwa Narodowego”
w ramach, którego na terenie gminy Nozdrzec remontowany będzie Wiejski Dom Kultury w Izdebkach. Podpisanie wniosku przez
Wójta Gminy Nozdrzec i Primatora Miasta Hanuszowce miało
miejsce w dniu 30 marca br. O wzajemnej współpracy i jej wielorakich formach oraz niewątpliwych korzyściach dla mieszkańców
Gminy Nozdrzec i Miasta Hanuszowce podczas sesji rozmawiali
Antoni Gromala i Jan Roszko. Primator wręczył wójtowi flagi SłoJ.S.
wacji i miasta Hanuszowce.
*******************************

25 marca br. na XXXVIII zwyczajnej sesji obradowała Rada Gminy Haczów. Podjęte zostały wówczas uchwały
w następujących sprawach:
- nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Haczów –
w celu poszerzenia placu parkingowego przy siedzibie Urzędu
Gminy Haczów,
- wyrażenia zgody na sprzedaż lekkiego samochodu pożarniczego
w drodze bezprzetargowej, będącego w dyspozycji Ochotniczej
Straży Pożarnej we Wzdowie,
- funduszu sołeckiego w 2011 roku – Rada Gminy nie wyraziła
zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2011 rok,
- zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Haczów,
- zmian w budżecie Gminy Haczów na 2010 rok.

Haczów

- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków,
- zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu,
- wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego,
- wprowadzenia zmian w uchwale własnej Nr XVIII/180/08
z dnia 29 grudnia 2008 roku,
- nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej
w miejscowości Wesoła
- ustanowienia służebności gruntowej w miejscowości Nozdrzec.

Stanisław Jakiel
Wójt Gminy Haczów

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

W Katyniu znów zaszło słońce

Starosta Brzozowski wręcza Zbigniewowi Kilarskiemu
pamiątkowy Krzyż Katyński
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

W kilka miesięcy po posadzeniu dębu w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Katyń… ocalić od zapomnienia”
w Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Brzozowie
odbyła się uroczystość poświęcona
ofiarom mordu katyńskiego oraz
tragicznej katastrofy pod SmoleńKapitan Edward Kilarski - uroskiem. Uroczystość została zor- dzony w 1902 roku w Brzozowie.
ganizowana 14 kwietnia br. przez Był nauczycielem, kierownikiem
Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. szkoły, działał społecznie. Przed
wybuchem wojny został powołany
Bł. s. Celestyny Faron w Brzozowie do 78 Pułku w Baranowiczach.
i PSEE w Brzozowie.
Każdy dąb symbolizował jednego z bohaterów, który
za Ojczyznę oddał życie. Ten posadzony przy Stacji Sanitarnej, poświęcony był pamięci kapitana Edwarda Kilarskiego.
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Wyjątkowy charakter uroczystości nadała obecność syna kapitana Edwarda
– Zbigniewa Kilarskiego wraz z małżonką Marią. Nie zabrakło również przedstawicieli władz samorządowych: Starosty Brzozowskiego Zygmunta Błaża,
Sekretarz Powiatu Ewy Tabisz, Przewodniczącego Rady Powiatu Brzozowskiego Henryka Kozika, Przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Pilszaka, a także Naczelnika Wydziału Oświaty i Promocji Urzędu Miejskiego
w Brzozowie Stefana Szarka. Obecni byli również Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Brzozowie ks. Dziekan Franciszek Rząsa oraz siostry Julia Posłuszna
i Janina Kucharska.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie Tadeusz Pióro
przybliżył tragiczne wydarzenia z Katynia z 1940 roku oraz te współczesne ze
Smoleńska, ilustrując swoje słowa prezentacją multimedialną. Ks. Dziekan odmówił modlitwę za ofiary i ich rodziny, po czym poświęcił pamiątkowe krzyże
katyńskie. Jeden z krzyży
będzie umieszczony przy
dębie zasadzonym przy
PSSE, zaś drugi Starosta
Z. Błaż wręczył synowi
kapitana Kilarskiego Edwardowi.
Przedszkolaki złożyły kwiaty
Niezwykle ciepło
i zapaliły znicz pod zasadzonym dębem
został przyjęty piękny proNa koniec T. Pióro zaprosił
gram artystyczny nawiązuwszystkich
do obejrzenia wystawy
jący do wydarzeń z 1940
pamiątek
po
kapitanie Kilarskim,
roku w wykonaniu przedktóra
później
została
przekazana do
szkolaków. Esencją wyPrzedszkola
Samorządowego
Nr 1
stępu były słowa: „Krzyw
Brzozowie.
Podkreślił
też,
że
dłuże katyńskie pamiętają,
Mali
artyści
przygotowali
wzruszający
program
artystyczny
go
będziemy
pamiętać
piękny
przeprzebaczają i przekazują”.
nawiązujący do wydarzeń z 1940 roku
kaz części artystycznej. Mali artyści
Wzruszona Maria Kilarska
zakończyli
uroczystość złożeniem kwiatów
ucałowała małych artystów i podziękowała im właśnie za to szerzenie wiedzy
i
zapaleniem
znicza pod posadzonym dębem.
o bohaterskich dokonaniach starszych pokoleń. Została również przedstawiona
sylwetka Edwarda Kilarskiego, zaś jego syn w kilku słowach przedstawił ostatnie
wspomnienia związane z ojcem.
Anna Rzepka

W objęciach sztuki
II Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych

Młodzież gimnazjalna z Przysietnicy

Pamiątkowa fotografia z laureatami I miejsca
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Za pomocą gestów, spojrzeń, wymownej ciszy lub dobranej
muzyki młodzież przedstawiała tematykę uzależnień na II Powiatowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych. Gospodarzem imprezy
była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzozowie.
20 kwietnia br. profilaktykę uzależnień zaprezentowało pięć
grup młodzieży gimnazjalnej ze szkół: w Brzozowie, Jasionowie,
Górkach, Przysietnicy i Wzdowie. Młodzi artyści z dużym zaangażowaniem przedstawili swoje sztuki teatralne, które oceniała 5-osobowa
komisja konkursowa. W inscenizacji oceniane były przede wszystkim
artystyczne i profilaktyczne walory inscenizacji oraz forma i pomysłowość. Głównymi celami przeglądu było inspirowanie środowiska
szkolnego do działań w zakresie profilaktyki uzależnień, a także kreowanie wizerunku młodego człowieka, wolnego od nałogów.
Laureatem I miejsca została grupa młodzieży z Gimnazjum Nr
1 w Brzozowie. Drugie miejsce zajęli gimnazjaliści ze Wdowa, zaś
na trzecim uplasowali się artyści z Górek. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy, które wręczyli
przedstawiciele komisji na czele z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brzozowie Tadeuszem Pióro. Ponadto laureaci I miejsca będą reprezentować powiat na etapie wojewódzkim.
Anna Rzepka
Zapraszamy na stronę Starostwa Powiatowego w Brzozowie http://www.powiatbrzozow.pl
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celnej i straży granicznej. Informacja poprzez Punkt
Komenda Powiatowa Policji
Kontaktowy Wydziału Wywiadu Kryminalnego dow Brzozowie
tarła także na Słowację. Około godz. 22. w Świdniku
słowaccy policjanci zatrzymali do kontroli kierująul. Witosa 9, 36-200 Brzozów
cego dostawczym renault master, 26-letniego obytel. 013 43 08 310, fax 013 43 08 319
watela Białorusi. Samochód miał uszkodzenia, które
e-mail:brzozow@podkarpacka.policja.gov.pl świadczyły o uczestnictwie w zdarzeniu drogowym.
Biegły z zakresu ruchu drogowego po zbadaniu śladów z miejsca zdarzenia i uszkodzonego renault potwierdził, że
samochód brał udział w wypadku w Jasienicy Rosielnej.
Kierowca pojazdu został zatrzymany. W brzozowskiej
prokuraturze usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Mężczyzna przyznał się do
Policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę volks- zarzucanych mu czynów.
wagena. Kobieta mając 1,40 promila alkoholu w organizmie,
***********************
przemierzała Jasienicę Rosielną z trojgiem swoich dzieci
w pojeździe. Nieodpowiedzialna matka wkrótce usłyszy zarzuty. 28.03.2010 r. w Jasienicy Rosielnej dzielnicowi zatrzymali do kontroli drogowej kierującą vw passatem. Od 32-letniej
mieszkanki tej miejscowości funkcjonariusze wyczuli woń alW pierwszych dniach marca trudne warunki atmosferyczkoholu. Kobieta oświadczyła, że wypiła piwo. Badanie alko- ne w połączeniu z brakiem ostrożności zaowocowały kilkoma
matem wykazało, że ma 1,42 promila alkoholu w organizmie. zdarzeniami drogowymi.
W samochodzie przebywało również troje dzieci w wieku
8, 14 i 15 lat oraz siostra kierującej.
Kobieta straciła prawo jazdy. Za kierowanie pojazdem
w stanie nietrzeźwości oraz narażenie dzieci na utratę życia lub
zdrowia odpowie przed sądem. Grozi jej do pięciu lat pozbawienia wolności.

Nietrzeźwa matka
wiozła dzieci samochodem

Stoczył się ze skarpy

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

Śmiertelny wypadek
w Jasienicy Rosielnej
Dzięki współpracy polskiej i słowackiej Policji zatrzymany został mężczyzna podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Jasienicy Rosielnej. 26-letni obywatel Białorusi
usłyszał prokuratorskie zarzuty. Grozi mu do 8 lat pozbawienia
wolności.
Do wypadku doszło 16.03.2010 r. około godz. 18:30. 73letni pieszy zmarł w wyniku potrącenia. Sprawca wypadku nie
udzielając pomocy ofierze uciekł z miejsca zdarzenia.

Wypadek w Brzozowie

Bardzo groźnie wyglądała kolizja, do której doszło 5
marca na ul. Moniuszki w Brzozowie. Policjanci i strażacy zabezpieczali miejsce zderzenia dwóch samochodów osobowych.
Kierujący nissanem mieszkaniec Humnisk zjechał na przeciwny
pas ruchu i uderzył w seata, którym jechało dwóch mieszkańców
Jasła. Seat stoczył się ze stromej skarpy. Na szczęście nikt nie
odniósł obrażeń, jednak pojazdy zostały poważnie uszkodzone.
Kierujący nissanem został ukarany mandatem karnym.
***********************

Majowy weekend 2010

Uszkodzony samochód sprawcy wypadku

Policjanci natychmiast zorganizowali posterunki blokadowe, a komunikat o poszukiwanym pojeździe, który może mieć
uszkodzenia powstałe w wyniku wypadku, wysłano do służby
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

30 kwietnia rozpoczną się działania policyjne pod kryptonimem „Majowy weekend 2010”. Zakończone zostaną one
3 maja. W tym czasie policjanci będą baczniej przyglądać się
uczestnikom ruchu drogowego aby zapewnić im maksymalne
bezpieczeństwo.
W związku z rozpoczynającym się przedłużonym majowym weekendem należy spodziewać się wzmożonego ruchu
drogowego. Aby zapewnić maksymalną płynność ruchu oraz
minimalizować liczbę zdarzeń drogowych policjanci naszego
powiatu będą szczególnie dbać o bezpieczeństwo na naszych
drogach.
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Funkcjonariusze będą zwracali szczególną uwagę na zachowanie kierowców.
• Pamiętajmy, że lepiej zdjąć nogę z gazu i dojechać do celu wolniej
ale bezpieczniej.
• Nie zapominajmy o zapinaniu pasów bezpieczeństwa oraz przewożeniu dzieci w fotelikach samochodowych.
• Nie szarżujmy na drodze.
• Nigdy nie wsiadajmy, nawet na krótką chwilę, do samochodu po
wypiciu alkoholu. Nie pozwalajmy na to naszym bliskim i znajomym.
Przypominamy również o konieczności właściwego zabezpieczenia domów i mieszkań przed wyjazdem na urlop. Być może
najlepszym zabezpieczeniem będzie czujny sąsiad, więc warto go
poprosić by „miał oko” na nasz dobytek.
Jednocześnie przypominamy, że obowiązywać będą zakazy
poruszania się po drogach samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów:
• 30 kwietnia 2010 r. w godz. 18-22,
• 1 maja 2010 r. od godz. 8 do 22,
• 2 maja 2010 r. w godz. 18-22,
• 3 maja 2010 r. od godz. 8 do 22.

Uszkodzenia mienia
we Wzdowie
Już kilka godzin po zdarzeniach, wandale usłyszeli
zarzuty. Trzej młodzi mieszkańcy Bukowa w nocy 29 marca we Wzdowie rozbijali szyby w samochodzie, budynku
szkoły i sklepie.
Policjanci przedstawili zarzuty zniszczenia mienia 21,
22 i 23 –letnim mieszkańcom Bukowa. Młodzi mężczyźni,
uzbrojeni w kołki i deski rozbili szybę w oplu astra należącym do mieszkańca Wzdowa. Następnie powybijali okna w
budynku starej szkoły, na koniec rozbili szybę antywłamaniową w miejscowym sklepie. Łącznie straty oszacowano
na około 1500 zł.
Mężczyźni przyznali się do popełnienia zarzucanych
im przestępstw. Nie potrafili jednak wskazać przyczyn swojego zachowania, w chwili popełniania czynów byli pod
silnym działaniem alkoholu. Za zniszczenie cudzej rzeczy
odpowiedzą przed sądem.
Sierż. Anna Karaś

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym - eliminacje powiatowe
Na terenie miasteczka ruchu drogowego przy Zespole Szkół w Starej
Wsi odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W zawodach udział wzięło 44 uczniów
z 8 szkół podstawowych i 5 gimnazjów z terenu naszego powiatu. Współorganizatorami turnieju była Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie,
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
oraz Urząd Miejski w Brzozowie.
Turniej otworzył Komendant
Powiatowy Policji w Brzozowie mł.
insp. Marek Kochanik. Rywalizacji sędziowali funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
– nadkom. Zdzisław Sudoł, nadkom.
Waldemar Pieniowski oraz policjanci Zespołu Ruchu Drogowego KPP
w Brzozowie. Zmagania młodych rowerzystów obserwowali również Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, Wójt
Tor przeszkód (fot.1)
Gminy Nozdrzec Antoni Gromala oraz

zaproszeni goście i sponsorzy. Uczniowie wykazywali
się wiedza teoretyczną (test) i praktyczną (tor ze znakami drogowymi, tor przeszkód, pierwsza pomoc).

(fot.2)

W konkurencjach drużynowych szkół podstawowych zwyciężyła SP w Nozdrzcu, 2 miejsce zajęła
SP w Starej Wsi, 3 miejsce zdobyła SP w Zmiennicy.
Indywidualnie poszczególne miejsca zajęli
uczniowie szkół podstawowych: 1. Marcin Owsiany,

Zwycięzcy w obu kategoriach oraz organizatorzy i goście
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2. Jarosław Woźniak, 3. Hubert Skiba, 4. Piotr Woźniak, 5. Kacper Preisner.
Drużynowo w kategorii gimnazjów pierwsze miejsce
zajęło Gimnazjum w Nozdrzcu, drugie miejsce - Gimnazjum
w Starej Wsi, trzecie miejsce - Gimnazjum w Przysietnicy.
Indywidualnie gimnazjaliści zajęli miejsca: 1. Aleksandra
Gierula, 2. Bartłomiej Toczek, 3. Piotr Dańko, 4. Marcin Nogaj,
5. Paweł Dziedzic.
Zwycięzcy i uczestnicy turnieju otrzymali atrakcyjne nagrody, m.in. rowery, przeloty samolotem, MP4. Nagrody zostały
ufundowane przez Starostę Brzozowskiego, Burmistrza Brzozowa, Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie, Polikat,
Iwoniczankę, Kancelarię Notarialną Romana Karasia, KruszBud, Auto – Szkołę Tadeusza Toczka, Kancelarię Radcy Prawnego Tomasza Karasia, PZU o/Brzozów, PBS o/Brzozów, PKO
S.A. o/Brzozów, Drobeko, OSM Jasienica Rosielna, Biscar,
Drew – Ger, Iwoniczankę – Rozlewnię Wód Brzozów, Zakład
Mechaniki Pojazdowej Stanisława Pytlaka, Cukiernię Wacława
Bieńczaka, Ryszarda Radwańskiego, Jana Dudycza, Annę Cyran, Krzysztofa Cwynar, Zbigniewa Owsianego oraz Radę Rodziców ZS w Starej Wsi.

Laureatom nagrody wręczył m.in. Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż

Zwycięskie drużyny wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym w Jaśle i Rzeszowie.
Sierż. Anna Karaś

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ !!!
W BRZOZOWIE
ul. A. Mickiewicza 1, 36-200 Brzozów
http://www.straz.brzozow.pl
tel. (13) 43-411-41, fax (13) 43-440-00
https;//binp.info/kppspbrzozow/
e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl

Śmiertelne potrącenie

Ulatniał się dym

Do tragicznego wypadku doszło 16 marca br. po
godzinie 20. Na drodze krajowej nr 9 w Orzechówce samochód potrącił rowerzystę, który w wyniku doznanych
obrażeń poniósł śmierć. Wezwana na miejsce zdarzenia
brzozowska straż pożarna zabezpieczyła i oświetliła teren
wypadku. Po zakończeniu czynności dochodzeniowo-śledczych przywrócono ruch na drodze.

Wczesnym popołudniem 1 kwietnia br. dyżurny Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Brzozowie otrzymał zgłoszenie o ulatniającym się dymie z przewodów kominowych w wielorodzinnym
budynku. Przybyli na miejsce strażacy ustalili, że dym ulatnia się
z przewodów kominowych z mieszkania na ostatniej kondygnacji
oraz stwierdzili, iż w kuchni, korytarzu i łazience występuje zagrożenie - stężenie tlenku węgla. Po przewietrzeniu pomieszczeń stężenie
zmniejszyło się. Została wydana decyzja o zakazie palenia w kuchni
żeliwnej i piecu CO znajdującym się w piwnicy do czasu sprawdzenia
przez zakład kominiarski ciągów spalinowych i wentylacyjnych. Decyzję wydano dla dwóch mieszkań znajdujących się w jednym pionie
kominowym..

DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ W BRZOZOWIE
W OKRESIE OD 01. 01. DO 13. 04. 2010 r.
W okresie od 01.01.2010 r
do 13.04.2010 r. odnotowano 211 zdarzeń w tym: – 42
pożary. W działaniach związanych z gaszeniem pożarów
brało udział 108 zastępów
straży pożarnej w składzie
461 ratowników PSP i OSP
oraz 165 miejscowych zagrożeń. W działaniach związanych z likwidacją miejscowych zagrożeń brało udział
200 zastępów w składzie 545 ratowników. Odnotowano
4 fałszywe alarmy.
Oprac. na podstawie materiałów
kpt. Tomasza Mielcarka

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Pożar budynku gospodarczego
Strażacy z PSP w Brzozowie oraz OSP w Starej Wsi i Bliznem
gasili pożar budynku gospodarczego w Starej Wsi. Do zdarzenia doszło 11 kwietnia br. około godziny 22. Paliła się słoma na zewnętrznej
ścianie stodoły.
Ze względu na ewidentne podpalenie na miejsce pożaru wezwano patrol policji, oraz grupę dochodzeniową wraz z psem tropiącym, który wytropił podejrzaną osobę. Została ona zatrzymana do
wyjaśnienia przez policję. Po dokonaniu czynności dochodzeniowych usunięto nadpaloną słomę, a miejsce zdarzenia przekazano
właścicielowi.
Oprac. na podstawie materiałów
kpt. Tomasza Mielcarka
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Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej

Starostwo Powiatowe w Brzozowie, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP oraz Komenda Powiatowa PSP w Brzozowie byli organizatorami Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom”.
Eliminacje szczebla powiatowego odbyły się 15 kwietnia br.
w świetlicy KP PSP w Brzozowie. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpieczeństwa pożarowego
i postępowania na wypadek pożaru, a także kształtowanie umiejętności
w dziedzinie ratownictwa, ochrony ludności i ekologii.
Powiatowy Turniej Wiedzy przebiegał w dwóch etapach. Składał
się z testu pisemnego i części ustnej. Do konkursu przystąpiło 14 osób,
które wcześniej zostały wyłonione na eliminacjach gminnych. Uczestnicy konkursu w przerwie pomiędzy częścią pisemną a ustną zostali
oprowadzeni po budynku Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie.
Mł. kpt. Bogdan Biedka zapoznał dzieci i młodzież ze sprzętem i wyposażeniem, jakie posiada jednostka.
Uczniowie oceniani byli w trzech grupach wiekowych: I (szkoły
podstawowe), II (gimnazja) i III (szkoły ponadgimnazjalne). Zwycięz-

Dzieci i młodzież miały okazję zapoznać się ze sprzętem
i wyposażeniem KP PSP

Część ustna

Zwycięzca w kat. II Marcin Ziemiański wraz z organizatorami

ców wyłoniło jury w składzie: Przewodniczący mł. bryg. Marek Ziobro - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie, członek
mł. bryg. Krzysztof Folta - Zastępca Naczelnika Wydziału w KP PSP
w Brzozowie oraz członek dh Stanisław Łobodziński - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.
Najlepsze wyniki w grupie I zdobyli: I miejsce – Rafał Mucha
(SP Nr 2 w Wesołej), II miejsce – Tobiasz Kudła (SP w Baryczy),
III miejsce – Szymon Lenart (SP w Woli Jasienickiej). W grupie II
laureatami zostali: I miejsce – Marcin Ziemiański (Gimnazjum w Haczowie), II miejsce – Daniel Kosztyła (Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie), III miejsce – Piotr Niemiec (Gimnazjum w Nozdrzcu), natomiast
w grupie III pierwsze trzy miejsca przyznano: Michałowi Kosztyle
(I LO w Brzozowie), Maciejowi Tercha (I LO w Brzozowie) i Pawłowi
Obłojowi (ZSB w Brzozowie).
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz nagrody książkowe, które zostały ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Brzozowie. Ponadto najmłodszemu uczestnikowi eliminacji Krystianowi Opalińskiemu ze Szkoły Podstawowej w Jasionowie
Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie przekazał okolicznościowy
dyplom i upominek Misia Strażaka. Nagrody zwycięzcom wręczył
Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż i Komendant Powiatowy PSP
w Brzozowie bryg. Zbigniew Sieniawski, a także Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Edward Rozenbajgier.
Laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych będą reprezentować nasz powiat na eliminacjach wojewódzkich
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Odbędą się one 30
kwietnia br. w Ropczycach.
Anna Kałamucka
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Rafał Mucha odbiera nagrodę z rąk Komendanta Powiatowego
PSP w Brzozowie bryg. Z. Sieniawskiego

Starosta Brzozowski Z. Błaż wręcza pamiątkowy album
Michałowi Kosztyle z I LO

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

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

Aktywność i pozytywne myślenie
bronią na współczesnym rynku pracy
Dzisiejszy rynek pracy nie jest łatwy i wymaga on od osób poszukujących zatrudnienia ogromnego zaangażowania oraz zorganizowanych i zaplanowanych działań. Często również stawia przeszkody, które
doprowadzają do bezsilności a nierzadko zniechęcenia wynikającego
z braku pozytywnych efektów stosowanych działań. Wówczas pojawia
się poczucie niepewności i rozgoryczenia, któremu często towarzyszą
wątpliwości dotyczące słuszności dokonywanych wyborów, poczucie
niewiary w skuteczność własnych poczynań oraz skłonność do przerzucania odpowiedzialności za swoją sytuację na warunki zewnętrzne a tym
samym zaniechanie wszelkich działań, co w konsekwencji powoduje
dalsze pozostawanie w sytuacji bezrobocia, a to z kolei pogłębia bezradność, bezsilność, bierność i trwałe pozostawanie w sytuacji braku pracy.
I tak zamyka się błędne koło.
W takich momentach ludzie stają się zrezygnowani, budują różnego rodzaju wyjaśnienia oparte na poczuciu krzywdy i niesprawiedliwości. Nie zdają sobie sprawy, że potrzebują wsparcia i pomocy – nie
tylko od innych – ale przede wszystkim pomocy samym sobie. Ważnym
aspektem w pomaganiu samemu sobie jest stworzenie strategii pomagającej przetrwać kryzys. Jej istotą jest założenie i uświadomienie sobie pewnych celów i aspektów a następnie „dzielne” ich przestrzeganie
i realizowanie. W takiej strategii koniecznie muszą znaleźć się punkty
obejmujące takie obszary jak:
1) poczucie własnej wartości - „w systemie wartości człowieka nie ma
nic ważniejszego – bardziej decydującego o jego rozwoju psychicznym
i motywacjach – niż szacunek, którym darzy on samego siebie” tak pisał
Nathaniel Branden. To poczucie własnej wartości pozwala nam wierzyć
w siebie, we własne wartości i siłę do podejmowania jakichkolwiek
działań.
2) silną motywację do działania, nastawienie na sukces Dr. Norman
Vincent Peale – psycholog, pisarz powiedział: „Myśl w kategoriach
sukcesu, wyobrażaj sobie sukces a wprawisz w ruch moc dającego się
zrealizować pragnienia. Kiedy obraz umysłowy (lub postawa będzie
utrzymywana wystarczająco mocno, w rzeczywistości przejmie kontrolę nad warunkami i okolicznościami”. Pomagaj sobie poprzez wiarę
w siebie, we własne możliwości. Jeżeli wątpisz w siebie to zaprzepaszczasz wiele szans na sukces. Może umknąć ci ciekawa propozycja pracy – kiedy nie wierzysz, że potrafisz to wykonać, że będziesz
w stanie to zrobić. Później dochodzisz do wniosku, że w rzeczywistości
przestraszyłeś się – brakowało ci po prostu wiary w siebie. Wzbudzaj
zaufanie i wierz, a będzie się tobie ufać i sam będziesz sobie ufać.
3) NLP – czyli programowanie neurolingwistyczne, czyli zbiór technik
komunikacji międzyludzkiej nastawionych na tworzenie i zmianę wzorców postrzegania i myślenia u ludzi. A więc takie doskonalenie komunikacji międzyludzkiej, które pomoże przekonać rozmówcę do nas.
4) tworzenia postawy asertywnej, a więc bronienia własnych praw przy
jednoczesnym poszanowaniu praw innych. Ludzie prezentujący postawę asertywną kontrolują swoje życie w sposób pozytywny i nie zagrażający innym. Nie są agresywni ani bierni. Nie pozwalają, aby nimi
manipulowano. Osoby, które nauczą się zachowywać asertywnie będą
odczuwały większy szacunek do samych siebie, nabiorą więcej pewności siebie, a w sytuacjach konfliktu dała możliwość wypracowania
kompromisu, co szczególnie jest ważne w sytuacjach odmowy, oceny
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

z jaką spotykamy się podczas poszukiwania pracy.
5) nabycie umiejętności zwalczania stresu - disteres przekształcić w eusteres, co spowoduje, że stres
zamiast być wrogiem stanie się zwierzchnikiem bo
zacznie mobilizować i motywować do działań. Konieczne jest również wypracowanie własnej metody
zwalczania stresu co pozwali na eliminowanie stresu
w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych
6) ponadto konieczna jest walka z własnymi słabościami oraz odwaga, która sprawi, że nawet małe
sukcesy zaczniemy traktować jako prawdziwe osiągnięcia. Niezbędne jest również rozwijanie zdolności
i umiejętności, co nieco „przykryje” słabsze strony,
a tym samym da nam nową siłę do działania.
Zwrócić uwagę trzeba również na to, że w procesie poszukiwania pracy ważna jest każda próba – nawet
ta nieudana – bowiem uczy ona jak danej rzeczy robić
nie należy.

Zaplanowanie takiej strategii pozwoli na wytrwanie w trudnym procesie poszukiwania pracy. Należy jednak pamiętać, że osoby pozostające bez pracy nie są pozostawione same sobie. Pomoc mogą również uzyskać
od Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie, który oferuje różne formy wsparcia. Między innymi jest to pomoc
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w zakresie pośrednictwa pracy, uzyskania dotacji na rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
staże, prace interwencyjne, usługi doradców zawodowych
czy też udział w szkoleniach czy to indywidualnych czy też
grupowych. Jeszcze inną formą pomocy jest udział w zajęciach Klubu Pracy, którego główną przesłanką jest właśnie
propagowanie wiedzy z zakresu umiejętności aktywnego
poszukiwania pracy, udzielenie wsparcia w poszukiwaniu
zatrudnienia oraz przekazanie wiedzy o rynku pracy. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów podczas, których
uczestnicy poznają cały proces poszukiwania zatrudnienia
od poznania własnych mocnych i słabych stron, metod aktywnego poszukiwania pracy, poprzez wyszukiwanie ofert
pracy, pisanie aplikacji aż po rozmowę z pracodawcą, radzenie sobie ze stresem i wspólną wymianę doświadczeń,
która jest niezbędna do efektywnego poszukiwania zatrudnienia. Obrazem prowadzonych zajęć niech będą wypowie-

dzi osób, które już w nich uczestniczyły:
- „udział w szkoleniu pomógł mi uwierzyć w siebie i własne możliwości i pozwolił zebrać siły na rozpoczęcie poszukiwań pracy”;
- „dzięki udziałowi w zajęciach poznałam metody aktywnego poszukiwania pracy i wiem, która jest dla mnie najlepsza”;
- „udział w zajęciach pozwolił mi przede wszystkim wyjść z domu, poznać nowych ludzi oraz pobyć z nimi, oderwać się od codzienności,
a przy okazji nauczyłam się wielu ciekawych rzeczy”;
- „po prostu poznałam zasady profesjonalnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz mogłam miło spędzić czas w fajnej atmosferze z ciekawymi ludźmi”;
- „…zobaczyłam, że nie tylko ja nie mam pracy, są też inni, ponadto
poznałam zasady pisania CV i podania o pracę, nauczyłam się jak
rozmawiać z pracodawcą i spędziłam czas w ciepłej atmosferze”.
Zachęcamy do skorzystania z udziału w zajęciach oraz innych
usług Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie.
Agnieszka Winiarska Lider Klubu Pracy

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 29. 04. 2010 r.
1. Zbrojarz - betoniarz, 2. Kierowca kat. C+E, 3. Operator koparki II klasa, 4. Operator koparko-ładowarki III klasa,
5. Barman, 6. Osoba do przygotowywania pizzy, 7. Mechanik samochodowy, 8. Posadzkarz, 9. Cieśla - dekarz, 10. Krojczy
tkanin, 11. Pomocnik murarza, 12. Spedytor (znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego), 13. Inspektor ds. obsługi sprzedaży prototypów, 14. Lektor j. angielskiego, 15. Instruktor gimnastyki korekcyjnej, 16. Instruktor tańca, 17. Instruktor rytmiki,
18. Brukarz, 19. Glazurnik - płytkarz, 20. Fryzjer, 21. Spawacz, 22. Piekarz.

proprawnym, promedycznym, porekonomicznym,
lingwistycznym, matematycznym oraz - jako nowość - prooficerskim, który wzbudził zainteresowanie wśród największej grupy młodzieży. Żeby
uatrakcyjnić prezentację naszej szkoły zaprosiliśmy
pana kpt. Mariusza Wańcowiata i mjr. Piotra Laska
przedstawicieli wojska, których przybycie najbardziej zaciekawiło gimnazjalistów. Goście omówili oferty szkół wojskowych
w całej Polsce oraz zapewnili, że nasze liceum świetnie każdego przygotuje do egzaminów na wyższe uczelnie.

Dni Otwartych Drzwi

w szkołach ponadgimnazjalnych

I Liceum Ogólnokształcące
W dniach 18-19 marca br. samorząd szkolny oraz uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie zaprezentowali oferty edukacyjne dla uczniów ze wszystkich gimnazjów powiatu brzozowskiego. „Dni
Otwartych Drzwi” to już tradycja w naszej szkole, mogą w nich
uczestniczyć wszyscy zdający w tym roku egzamin gimnazjalny.
Doświadczenie z zakresu fizyki

Pamiątkowe zdjęcie gimnazjalistów z Brzozowa z przedstawicielami wojska

Oprowadzanie poszczególnych grup uczniów rozpoczęliśmy wraz z pierwszym dzwonkiem. Usłyszeli oni o historii
i wieloletniej tradycji naszej szkoły. Po krótkim omówieniu
proponowanych w tym roku profili, uczestniczyli w pokazach
przygotowanych przez uczniów z małą pomocą profesorów
w pracowniach fizycznych i chemicznych. Od września nasza
szkoła przewidziała naukę na 7 kierunkach: humanistycznym,
18

Drugiego dnia odbył się turniej piłki siatkowej dziewcząt,
w którym brał udział Zespół Szkół Ekonomicznych, gościnnie
uczennice Szkoły Sportowej z Iwonicza oraz reprezentacja naszego Liceum. Najlepsza okazała się szkoła z Iwonicza.
Kandydaci mogli porozmawiać z uczniami LO o perspektywach, jakie daje nauka w naszej szkole. Jesteśmy pewni,
że po zwiedzeniu i zobaczeniu naszej stuletniej szkoły wielu uczniów zaciekawiły tegoroczne propozycje i powrócą tu
z uśmiechem na twarzy już we wrześniu.
Joanna Dytko
uczennica kl. 2a

Zapraszamy na stronę Starostwa Powiatowego w Brzozowie http://www.powiatbrzozow.pl
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również okazję do prezentacji swoich kulinarnych
umiejętności w trakcie konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
W dniach 18-19 marca br. Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie TECHNIK AGROBIZNESU
Jest to nowy kierunek, który wzbogacił oferbrał udział w „Dniach otwartych” szkół średnich w powiecie brzozowskim.
W organizację przedsięwzięcia zaangażowali się dyrekcja szkoły, nauczyciele tę edukacyjną na rok szkolny 2010/2011. W czai uczniowie. Gimnazjaliści z większości szkół powiatu brzozowskiego odwie- sie nauki uczniowie poznają produkcję rolniczą
dzili naszą szkołę, aby zapoznać się między innymi z przygotowaną dla nich (roślinną i zwierzęcą), uczą się wyboru właściwej
ofertą edukacyjną na rok szkolny 2010/2011. W chwili obecnej w ramach Ze- z nich przez pryzmat opłacalności ekonomicznej
społu Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie i uwarunkowań prawnych, a także wypełniania
funkcjonują: Technikum Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. Nasze technikum podstawowych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i uzyskiwaniem
przygotowuje do matury i kształci w następujących zawodach.
dopłat do tej działalności
TECHNIK EKONOMISTA
z funduszy unijnych.
Obecnie w czteroletnim techniKształcenie zawodokum ekonomicznym uczniowie mogą
we obejmuje między innyzdobyć zawód technika ekonomisty
mi przedmioty: produkcja
w wybranej specjalizacji: prowadzenie
i pozyskiwanie surowców,
firmy lub finanse i ubezpieczenia.
marketing w agrobiznesie,
W trakcie nauki poznają oni szeprzedsiębiorczość, rachunroki zakres zagadnień ekonomicznych
kowość, przetwórstwo spow dziedzinie podstaw ekonomii, prawa,
żywcze, wybrane zagadniereklamy i marketingu, rachunkowości
nia z psychologii, technika
i finansów, ekonomiki przedsiębiorstw
biurowa i komputerowa, wyi technologii informacyjnej.
brane zagadnienia prawne,
Wiedzę teoretyczną w zawodzie
zdobywają zarówno w trakcie zajęć lek- Uczniowie ZSE uatrakcyjnili Dni Drzwi Otwartych występem muzycznym zarządzanie firmą. Technik
cyjnych, jak również pozalekcyjnych pod okiem nauczycieli przedmiotów agrobiznesu posiada umiejętności, które umożlizawodowych. Uzupełnieniem tej wiedzy są praktyki uczniowskie, odbywane wią mu podjęcie działalności na własny rachunek,
np. prowadzenie własnego gospodarstwa agroturyw przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych.
stycznego.
TECHNIK HANDLOWIEC
Ukończenie technikum umożliwia uczniom
Kierunek ten kształci uczniów w zawodzie technika handlowca, przygotowując ich pod względem teoretycznym, jak również praktycznym. Przy- zdobycie zawodu, a także pozwala absolwentowi
gotowanie teoretyczne zapewniają uczniom zajęcia z przedmiotów zawo- na kontynuowanie nauki w ramach studiów licendowych, takich jak podstawy ekonomii, marketing, reklama, rachunkowość cjackich czy magisterskich na uczelniach ekonohandlowa, ekonomika handlu, prawo. W trakcie tych zajęć uczniowie poznają micznych, rolniczych lub innych albo do podjęcia
mechanizmy rynkowe i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw handlowych. pracy w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolnospożywczego, firmach handlowych, urzędach administracji samorządowej itp.
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego. Uczeń ma możliwość nauki dwóch języków
obcych na poziomie rozszerzonym, a wyboru profilu kształcenia dokonuje sam, w drugim roku nauki.
Przedmioty na poziomie rozszerzonym, wybrane
przez ucznia, realizowane są w małych grupach
fakultatywnych. Absolwenci naszego liceum mają
możliwość kontynuowania nauki na wybranych
studiach wyższych.
Uczniowie klas III gimnazjów z zainteresoGimnazjaliści z Nozdrzca i Wary
waniem zapoznali się z przygotowaną ofertą. Mogli
Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są praktyki zawodowe, w czasie których też podziwiać zdjęcia, dokumentujące najważniejsze
mogą oni zapoznać się z organizacją różnych przedsiębiorstw handlowych. wydarzenia z życia naszej szkoły. W czasie odwieTakie przygotowanie pozwala uczniom na zdobywanie szerokiej wiedzy i du- dzin czas gimnazjalistom umilały występy szkolnego kabaretu „Pogubieni” i zespołu muzycznego.
żych umiejętności praktycznych w zawodzie handlowca.
Mamy nadzieję, że nasza szkoła spodobała im się na
TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO
To kierunek kształcenia, który przygotowuje uczniów w zakresie te- tyle, że zechcą powrócić do nas we wrześniu.
Wszelkie dodatkowe informacje, dotycząoretycznym i praktycznym do wykonywania zawodu technika żywienia
i gospodarstwa domowego. Uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną na lek- ce rekrutacji, są dostępne na stronie internetocjach z technologii gastronomicznej z obsługą konsumenta, podstaw żywie- wej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie
nia i mikrobiologii żywności. Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są zajęcia – www.zsebrzozow.pl. Zachęcamy również rodzipraktyczne, które odbywają się na terenie szkoły w pracowni technologii ga- ców gimnazjalistów do wirtualnych odwiedzin nastronomicznej pod okiem nauczyciela praktycznej nauki zawodu. W trakcie szej szkoły, aby zapoznać się z jej ofertą edukacyjną
trwania tych zajęć uczniowie poznają zasady żywienia, przygotowania i ser- i klimatem.
Joanna Wojnicka
wowania potraw oraz własnoręcznie przygotowują różne potrawy. Mają oni

Zespół Szkół Ekonomicznych

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl
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Zespół Szkół Budowlanych
Z myślą o gimnazjalistach zainteresowanych dalszym kształceniem w szkole średniej lub zawodowej w dniach 18-19 marca
zorganizowano w Zespole Szkół Budowlanych „Dzień Otwarty”.
Akcja ta ma na celu zaprezentowanie szkoły, jej historii,osiągnięć,
bazy dydaktycznej, zorganizowania spotkań z uczniami oraz nauczycielami. W tych dniach szkołę odwiedzili uczniowie gimnazjów z naszej gminy, a także z gmin ościennych.
Grupy młodzieży pod opieką nauczycieli zwiedzały budynek szkoły, w tym: sale
komputerowe, bibliotekę, praMłodzież z zainteresowaniem obejrzała wystawę
cownie przedmiotowe, salę
gimnastyczną i siłownię. Na
Propozycja kierunków kształcenia
II piętrze uczniowie klas trzew roku szkolnym 2010/11:
cich technikum przygotowali
- Liceum Ogólnokształcące - 3 letnie
dla zwiedzających specjalne
- Technikum Budowlane - 4 letnie
stoiska, reklamujące poszcze- Technikum Drogowe - 4 letnie
gólne zawody naszej szkoły.
- Technikum Geodezyjne – 4 letnie
Tam m.in. rozdawano ulotki,
- Technikum Ochrony Środowiska - 4 letnie
prezentowano obowiązujące
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3 letnia:
podręczniki i dokumentację
- murarz
osiągnięć uczniów (trofea
- technolog robót wykończeniowych w busportowe, dyplomy, prace uczdownictwie
W ZSB zostanie otwarty nowy kierunek technik - geodeta
niów itp.).
- monter instalacji i urządzeń sanitarnych
Dopełnieniem „wycieczki po szkole” było spotkanie w sali - mechanik pojazdów samochodowych
komputerowej, podczas którego gimnazjaliści obejrzeli prezenta- - wielozawodowa (stolarz, fryzjer, cukiernik, piekarz, itp.)
cję multimedialną na temat warunków i możliwości kształcenia - Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 2 letnia:
w naszej szkole.
- wielozawodowa (kucharz, sprzedawca, itp.)
W trakcie zwiedzania szkoły gimnazjaliści mieli możliwość - posadzkarz
pobrania materiałów informacyjnych o ZSB. Przygotowaliśmy dla - Technikum Uzupełniające dla Dorosłych po ZSZ -3 letnie
nich interesujące oferty kierunków i zawodów, w tym nowy kieru- - Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające po ZSZ - 2 letnie.
nek technik geodeta.
Zdjęcia i tekst: Mariusz Dydek

Kiermasz Wielkanocny
Kiermasz wielkanocny, który odbywał się w Zespole Szkól Ekonomicznych w dniach 22-23 marca br. dobiegł końca. To już kolejna akcja charytatywna,
która miała miejsce w naszej szkole. Swym zasięgiem objęła nie tylko nauczycieli
i uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych, ale także instytucje powiatu brzozowskiego.
Chcieliśmy wspomóc finansowo uczniów naszej szkoły, będących w potrzebie. Po rozmowach z wychowawcami i pedagogiem postanowiliśmy przekazać zebraną kwotę w wysokości 1100 zł najbardziej potrzebującym uczniom.
W naszej ofercie można było znaleźć przepiękne pisanki, malowane
i oklejane w ciekawe wzory wydmuszki, zajączki i baranki wielkanocne, palmy,

haftowane kartki świąteczne oraz małe i duże
stroiki, które z pewnością ozdobiły mieszkanie
w okresie Świąt Wielkiej Nocy. Różnorodność
przygotowanych ozdób i bogactwo kolorów
cieszyły oczy uczestników kiermaszu.
Prace prezentowane na kiermaszu były
starannie przygotowane przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Ich wykonanie wymagało dużo cierpliwości, dbałości o detale oraz
staranności. Za okazane wsparcie, zrozumienie
naszej akcji i dobre serce wszystkim pragnę
serdecznie podziękować.
Magdalena Dmitrzak

Ozdoby wielkanocne wykonane przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych

20

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

Katastrofa, jakiej nie widział świat
Obchody 70-lecia Zbrodni Katyńskiej odbywały się spoczynek. Nie byle gdzie, bo na Wawel. Tam, gdzie Majestat
w dramatycznych okolicznościach. Katastrofa polskiego samo- Rzeczypospolitej, tam, gdzie najznamienitsi ze znamienitych.
Tam Pana miejsce Panie Prezydenlotu pod Smoleńskiem z parą prezydencką
cie. Wymieni Pan poglądy z Józena pokładzie oraz delegacją udającą się na
fem Piłsudskim o trudach rządzenia
uroczystości rocznicowe do Katynia spraPolską, wysłucha Pan opowieści
wiła, że losy elity wojskowej i intelektuJana III Sobieskiego na temat wikalnej II RP splotły się z losami elity politorii wiedeńskiej, powstrzymującej
tycznej III RP. Na kartach polskiej historii
turecką ekspansję w Europie. Pan
zapisał się kolejny rozdział, nawiązujący
przedstawi królowi kalendarium
do tragicznej symboliki miejsca kaźni
bezkrwawego obalenia komunizmu,
z czasów II wojny światowej.
gnębiącego Europę przez kilka dzieZginął urzędujący prezydent, Lech
sięcioleci. Zaprezentuje Pan efekt
Kaczyński wraz z małżonką, ostatni prezrywu narodowego z 1980 roku i jak
zydent na uchodźstwie, Ryszard Kaczodziewięć lat później, na fali polskich
rowski, marszałkowie Sejmu i Senatu,
przemian, kolejne kraje Europy
parlamentarzyści, duchowni, pracowśrodkowo-wschodniej oswobanicy BOR, współpracownicy głowy
dzały się z dyktatorskiego sypaństwa, załoga samolotu, przedstastemu. Powie Pan Kazimierzowiciele Rodzin Katyńskich. Czołowi
wi Wielkiemu, że jak On zastał
przedstawiciele narodu. Złożyli ofiarę
Polskę drewnianą, a zostawił
w miejscu, w którym czcić mieli ofiary.
murowaną, tak Pan zaczynał
Każdy z osobna dopisał swoją śmierdziałalność polityczną w Polsce
cią niezwykłą historię do wydarzeń
zniewolonej, a zostawił wolną.
sprzed 70 lat. Tragedię uczcił tragedią.
Generał Władysław Sikorski
Lot Tupolewa numer 101 unicestwił
pewnie wyjawi Panu tajemnicę
kariery, plany, marzenia. Unieszczęz Gibraltaru. Pan zaś niech mu
śliwił najbliższych ofiar.
w szczegółach opowie o kataPrzez 9 dni Polska płakała,
Symboliczne miejsce upamiętniające ofiary katastrofy
strofie w Smoleńsku. Wyjaśni
odnawiała się duchowo, patrząc na
przed I LO w Brzozowie
ostatnie minuty lotu, rozwikła
trumnę Prezydenta przepasaną flagą
z orłem w koronie. Kiedy oddawała hołd w prezydenckim pała- tajemnicę katastrof, które się nie zdarzają, które są niemożliwe.
cu i w czasie ostatniej drogi Pana Prezydenta na Jego wieczny Katastrofy, o jakiej nie słyszał świat.

Sebastian Czech

Łącząc się w bólu z rodzinami, bliskimi i całą Polską
w pożegnaniu ofiar katastrofy lotniczej
pod Smoleńskiem z 10.04.2010 r.
– Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego,
Jego Małżonki Marii Kaczyńskiej
oraz pozostałych Członków Delegacji Polskiej, łącznie 96 osób
– składamy wyrazy szczerego żalu, współczucia i modlitewnej pamięci.
Rada Powiatu
Brzozowskiego

Zarząd Powiatu
Brzozowskiego

Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż

Łącząc się w smutku i bólu
z rodzinami ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem,
ich bliskimi, mieszkańcami Podkarpacia i całej Polski
w pożegnaniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
Jego Małżonki Marii Kaczyńskiej
oraz Stanisława Zająca Senatora RP
i Grażyny Gęsickiej Posłanki na Sejm RP,
a także pozostałych uczestników Polskiej Delegacji, łącznie 96 osób
wyrażamy głębokie współczucie, żal i zapewniamy o pamięci w modlitwie.
Przewodniczący Zarządu
Powiatowego PiS
Henryk Kozik
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Zarząd Powiatowy
PiS w Brzozowie

Poseł na Sejm RP
Adam Śnieżek

Wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia
kierujemy pod adresem
Rodzin i Przyjaciół ofiar katastrofy samolotu
pod Smoleńskiem, przede wszystkim
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki
oraz pozostałych członków
wieloosobowej delegacji polskiej,
udającej się na uroczystości żałobne w Katyniu
Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż
Przewodniczący Konwentu
oraz jego Członkowie:
Burmistrz Brzozowa
Józef Rzepka

Wójt Gminy Dmaradz
Jan Pilch

Wójt Gminy Dydnia
Jerzy F. Adamski
Wójt Gminy Jasienica R.
Marek Ćwiąkała

Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel
Wójt Gminy Nozdrzec
Antoni Gromala
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Pamiętamy…
Katyń 1940- 2010
„…przeleciał ptak przepływa obłok
upada liść kiełkuje ślaz
i cisza jest na wysokościach
i dymi mgłą katyński las…”
Zbigniew Herbert

P

amięć i cześć dla zamordowanych przed 70 laty polskich
oficerów i policjantów w Katyniu, Charkowie i Miednoje przyświecała organizatorom uroczystych obchodów
rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Brzozowie. Nieszczęśliwy los
sprawił, że do tych odczuć dołączyło jeszcze jedno – bardzo bolesne i świeże – rozpacz w związku z katastrofą lotniczą nad ziemią smoleńską jaka miała miejsce dzień przed uroczystościami
– 10 kwietnia br. Nikt nie spodziewał się, że historia zatoczy

W obchodach uczestniczyła m.in. Kompania Honorowa
21 Brygady Strzelców Podhalańskich ...

... oraz zaproszeni goście
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koło i niemalże w tym samym miejscu zabierze Ojczyźnie po
raz kolejny kwiat społeczeństwa, elitę - na czele z parą prezydencką. W tej sytuacji, w obliczu takiej tragedii, rocznicowe
obchody wydarzeń katyńskich sprzed lat w całej Polsce nabrały
innego – szczególnego wymiaru. Tak też było i w Brzozowie.
Bardzo podniośle, uroczyście i niewyobrażalnie smutno.
Uroczystości rozpoczęła msza św. w brzozowskiej Kolegiacie pod przewodnictwem Księdza Kapelana Tomasza Zięby w intencji polskich oficerów i policjantów rozstrzelanych
w Katyniu, Charkowie i Miednoje oraz w intencji ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Księdzu Kapelanowi asystował Ksiądz dziekan Franciszek Rząsa – Proboszcz Parafii
w Brzozowie oraz Ksiądz Władysław Pucia - Proboszcz Parafii w Jasionowie. W trakcie homilii Ksiądz F. Rząsa wrócił
wspomnieniami do dnia śmierci Papieża Polaka i odniósł się do
tragicznych wydarzeń w historii naszego narodu, tych sprzed
70 laty i tych z dnia 10 kwietnia br. - Dzisiaj po 5 latach gromadzimy się także w niedzielę Miłosierdzia Bożego, by szczególnie
prosić o to miłosierdzie dla wielkich naszych rodaków, którzy
z tej miłości do ojczyzny oddali swoje życie w strasznej zbrodni,
jakiej poddani byli w Ostaszkowie, Miednoje i Katyniu. A równocześnie dopełnia się ta ofiara naszych rodaków przez ofiary
wczorajszego poranka (…) W tak wielkim bólu osobistym i narodowym (…) trzeba nam to odnieść w perspektywie misterium
paschalnego, przejścia, zwycięstwa Jezusa - naszego zbawiciela nad śmiercią do życia wiecznego. (…) Podobnie jak przypomniane zostało dzisiaj w tej liturgii słowa, że to spotkanie z
apostołami w wieczerniku, kiedy Chrystus Pan sam się pochyla
nad tymi zranionymi ludźmi, tak też pochyla się nad tymi ranami osobistymi i narodowymi i jakby chciał je opatrzyć dzisiaj,
przywrócić nam utracaną nieraz po tych przeżyciach nadzieję.
We mszy św. uczestniczyła Kompania Honorowa 21
Brygady Strzelców Podhalańskich, liczne poczty sztandarowe,

przedstawiciele władz państwowych oraz samorządowych
powiatu i gmin wchodzących w jego skład, także młodzież
i harcerze.
Po nabożeństwie krośnieński historyk Czesław Nowak przybliżył obecnym życiorysy oficerów i policjantów
zamordowanych 70 lat temu, którzy pochodzili z ziemi brzozowskiej. To ich przede wszystkim pragnęli uczcić Brzozowianie w trakcie niedzielnych obchodów.
Następnie na placu kościelnym miała miejsce dalsza
część uroczystości, w trakcie której odsłonięto i poświęcono Krzyż Katyński umieszczony na frontonie Kolegiaty,
a liczne delegacje złożyły pod nim kwiaty. Jak poinformował
Henryk Kozik – Przewodniczący Komitetu Budowy Krzyża
Katyńskiego w Brzozowie - uczczenie pamięci Polaków zamordowanych na terenach Związku Sowieckiego wpisuje się
w realizację idei zapoczątkowanej przez ks. Zdzisława Peszkowskiego, która zakładała upamiętnienie Golgoty Wschodu
w każdej parafii. Jej znamiennym symbolem jest Krzyż Katyński. Przewodniczący H. Kozik przybliżył również historię
powstania krzyża w Brzozowie - Pomysł umieszczenia (krzyża) na frontonie Kolegiaty Brzozowskiej przedstawił Staroście i Przewodniczącemu Rady Powiatu ks. Infułat Julian
Pudło. W październiku 2009 roku powstał Komitet Budowy
Krzyża Katyńskiego, który przeprowadził zbiórkę publiczną
w celu sfinansowania przedsięwzięcia, zamówił odlew krzyża
i przygotował jego odsłonięcie. Odlew Krzyża wykonał artysta - rzeźbiarz Maciej Syrek z Krosna. Członkowie Komitetu
Budowy uzupełnili treść Krzyża dodając tablicę ze
słowami: ,,W hołdzie Bohaterom-Męczennikom 1940-2010.
Prawda nie dała się zabić. Ofiara rodzi owoce”. Prezydent
Lech Kaczyński objął swoim patronatem wykonanie krzyża
i dzisiejszą uroczystość.
Bardzo istotnym elementem niedzielnych obchodów
był apel poległych i salwa honorowa na cześć naszych rodaków zamordowanych 70 lat temu.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że obchody 70-tej rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Brzozowie połączone były z zakończeniem ogólnopolskiej akcji „Katyń…
ocalić od zapomnienia”. Jest to akcja, którą na terenie powiatu brzozowskiego zainicjował i przeprowadził Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż. Uroczyste rozpoczęcie przedsięwzięcia miało miejsce 2 września 2009 r. w Brzozowie. Akcja
miała na celu posadzenie w całej Polsce 21 tys. 857 dębów
na 70- lecie Zbrodni Katyńskiej. Jeden dąb to jedno nazwisko z listy katyńskiej. Jak się okazało po wnikliwej analizie
przeprowadzonej przez powiat brzozowski w Instytucie Pamięci Narodowej - wśród pomordowanych w 1940 r. było 42
żołnierzy i policjantów z ziemi brzozowskiej. To na ich cześć
w poszczególnych gminach powiatu zostały zasadzone dęby
pamięci. Sadzonki dębów i tabliczki z nazwiskami poległych
z powiatu brzozowskiego przedstawiciele szkół i instytucji

Uroczystości rozpoczęła msza św. w kolegiacie brzozowskiej ...

... pod przewodnictwem ks. Kapelana Tomasza Zięby

Starosta Brzozowski przekazał szkołom i instytucjom ...

... poświęcone miniatury Krzyża Katyńskiego
Uroczystość uświetniły liczne poczty sztandarowe
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Kwiaty pod Krzyżem Katyńskim złożyły m.in. delegacja powiatu ...
Salwa honorowa

z całego powiatu otrzymali od Starosty Brzozowskiego Zygmunta Błaża, koordynatora akcji w naszym regionie.
W przypadku odkrycia w archiwach kolejnych nazwisk, ich pamięć również zostanie uczczona.
W niedzielę – w trakcie obchodów rocznicowych - szkołom
i instytucjom biorącym udział w akcji, Starosta Brzozowski przekazał miniatury Krzyża Katyńskiego poświęconego i odsłoniętego przy
Brzozowskiej Kolegiacie. Zostaną one umieszczone na obeliskach znajdujących się przy „Dębach Pamięci” upamiętniających zabitych przez
NKWD oficerów. Będzie to niejako zwieńczenie całej akcji katyńskiej.
Jednym z gości rocznicowych
obchodów był Zbigniew Kilarski
z Sanoka, syn zamordowanego kapitana Edwarda Kilarskiego: - Dziękuję bardzo za pamięć o moim ojcu.
Urodził się w Brzozowie w 1902 roku.
Wyjechał na wschód. Był tam nauczycielem, kierownikiem szkoły, działał
społecznie. Przed samym wybuchem
wojny został powołany do wojska,
do 78 Pułku w Baranowiczach. Samochodem wojskowym przyjechał się
pożegnać i po raz ostatni go widziałem – wspomniał Zbigniew Kilarski.
Dąb katyński poświecony kapitanowi
Edwardowi Kilarskiemu posadzony
został przy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Brzozowie. Opiekuje się nim Przedszkole
Kozik – Przewodniczący Komitetu
im. s. Celestyny Faron w Brzozowie. Henryk
Budowy Krzyża Katyńskiego w Brzozowie

... i Poseł na Sejm RP Adam Śnieżek

Dopełnieniem obchodów upamiętniających
70-tą rocznicę Zbrodni Katyńskiej w Brzozowie
był koncert Chóru I Liceum Ogólnokształcącego
w sali widowiskowej Brzozowskiego Domu Kultury 20 kwietnia br. Koncert poprzedziło odczytanie
przez Adama Śnieżka Posła na Sejm RP fragmentów przemówienia, które tragicznie zmarły Prezydent RP Lech Kaczyński miał wygłosić w Katyniu
nad grobami zamordowanych przed 70–ciu laty
oficerów. Z młodzieżą licealną gościnnie wystąpiła
jako solistka Mariola Leń – uczennica Gimnazjum
w Bliznem.
Magdalena Pilawska

Refleksje żałobne
Gdy ktoś odchodzi przystajemy chwilę
Bo tak naprawdę łączą nas groby
O kimś mówimy ciepło i mile
Gdy śmierć przymusza nas do żałoby
W ciągłych zmaganiach w pędzie szalonym
O miejsca w szyku walcząc łokciami
Pokorniejemy po utraconym
Gdy smutek oczy napełnia łzami
Świadomość śmierci żyć nam pozwala
tak by w przechodniu postrzegać brata
Gdy odrzucamy mądrość Dedala
Ikar upada na oczach świata
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Koncert Chóru I LO w Brzozowie

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

INFORMACJE Z GMIN

Kultura i kuchnia pogranicza
Gmina Haczów i Stowarzyszenie Mikroregionu „Pod Duklou”
z siedzibą w Krajnej Porubce realizują projekt „Spotkania z kulturą
i kuchnią pogranicza polsko - słowackiego”. Warsztaty promujące
kulinarny produkt regionalny odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury
i Wypoczynku w Haczowie
Na wspólnym stole prezentowane były produkty kulinarne przygotowane przez panie ze Słowacji oraz panie z kół gospodyń wiejskich
z gminy Haczów: z Trześniowa, Malinówki, Jasionowa, Jabłonicy
Polskiej, Bukowa, Haczowa i Wzdowa. Większość potraw, w tym
szyszki drożdżowe, proziaki, różnego rodzaju pierogi, makowce zawijane, żurki i barszcze, tradycyjne chleby z żytniej mąki, przygotowano
w oparciu o dawne receptury. W spotkaniu uczestniczyły również
władze gminy Haczów z wójtem Stanisławem Jakielem, radni z wiceprzewodniczącym Rady Ryszardem Błażem, prezes Stowarzyszenia
Mikroregionu „Pod Duklou” Viera Dercova, a także starostowie przygranicznych słowackich miejscowości.
Projekt realizowany jest od grudnia 2009 roku. Oprócz warsztatów promujących produkt regionalny, na Słowacji w Svidniku zorganizowano warsztaty bibułkarskie. W planach jest jeszcze transgraniczny
jarmark folklorystyczny, „Piknik z pieczonym proziakiem”, a także
wydanie folderu i mapy „Skarby Gminy Haczów”.
W oparciu o zebrane przepisy kulinarne wydana zostanie publikacja „potrawy regionalne z gminy Haczów i przygranicznego regionu
Słowacji”.

- Każde działanie realizowane w tym projekcie
podtrzymuje i rozpowszechnia tradycje regionu haczowskiego i okresu Svidnik. Gmina Haczów to miejsce
w którym żywe są tradycje: haftu, tańca, obrzędów muzyki ludowej i tradycyjnej kuchni regionalnej. Zarówno
słowacka jak i polska strona posiada bogate walory krajobrazowe, zabytki, piękną i cenną architekturę drewnianą – powiedziała Maria Rygiel, Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie, który projekt realizuje.
Mikroregion „Pod Duklou” z siedzibą w Krajnej Porubce jest stowarzyszeniem, do którego należy
10 miejscowości położonych w pobliżu granicy polsko –
słowackiej: SARBOV, MEDVEDIE, KRAJNA PORUBKA, KOREJOVCE, HUNKOVCE, KRAJNE CIERNO,
KRAJNA BYSTRA, KRAJNA POLANA, NIŻNY KOMARNIK, VYŻNY KOMARNIK.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu
Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka
2007 – 2013.
Andrzej Józefczyk

Uczestnicy warsztatów

fot. A. Józefczyk

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W RZESZOWIE
OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Brzozów ul. ks. J. Bielawskiego 1, II piętro
Tel./fax: (0 –13) 43 418 71 email: brzozow@zdz.rzeszow.pl
ZAPRASZA I PROPONUJE KURSY:
- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne
- Uzupełniające LO dla dorosłych - zaoczne
- Pedagogiczne
- Bhp dla wszystkich grup stanowisk zawodowych
- Komputerowe
- Kierowca wózków jezdniowych
- Palacz kotłów centralnego ogrzewania
Ponadto przy ZDZ działają komisje:
- Nadające tytuły robotnika i mistrza w zawodzie
- Uprawnienia energetyczne, spawalnicze, monterów rur miedzianych
- Pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

- Kroju i szycia
- Bukieciarz, florysta
- Energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji sieci,
instalacji i urządzeń
- Budowlane w różnych zawodach
- Czeladnika i Mistrza w różnych zawodach
- Inne, w zależności od potrzeb
Punkt Doradztwa Zawodowego dla osób niepełnosprawnych
– ZDZ Info, ZDZ Net
Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z usług, informacji i poradnictwa zawodowego.
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Dla lepszego komfortu
życia mieszkańców

dzo nam zależy na kontynuacji tej inwestycji. Stąd
też, w budżecie gminnym zabezpieczyliśmy na nią
dodatkową kwotę 450 tysięcy złotych. Wystąpiliśmy
również z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego
o dalszą jej realizację – dodał Jerzy F. Adamski.
W tym roku również wykonany będzie projekt dokumentacji na budowę chodnika w Dydni.
miejscowości tej ma powstać około 3,5 kilometra
traktu.

Pełną parą postępują inwestycje infrastrukturalne w gminie Dydnia. Wśród tych najważniejszych
można wymienić budowę sieci kanalizacyjnej, chodników i oświetlenia. - Obecnie
kanalizujemy cztery miejscowości. Budowę
sieci w Dydni i Krzemiennej zakończymy
jeszcze w tym roku. W Końskiem i Witryłowie natomiast rozstrzygnęliśmy już przetarg
na wykonawcę. Dodatkowo w Obarzymie
powstanie oczyszczalnia ścieków. Wartość
całego zadania sięga około 20 milionów
Jerzy F. Adamski
złotych. Połowę tych środków stanowi do- Wójt Gminy Dydnia
finansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – mówił
Jerzy F. Adamski - Wójt Gminy Dydnia.
Jak twierdzi włodarz, mieszkańcy gminy wykazują ogromne zrozumienie dla prac prowadzonych w obejściach ich domostw.
Wybudowana część chodnika służy już mieszkańcom Niebocka
– Chciałbym im przy tej okazji za to bardzo serdecznie podziękować
Oświetlenie uliczne pojawi się też w Gra– dodaje Wójt Adamski. Łącznie, w tych czterech miejscowościach, powstabówce. Inwestycja, której koszt sięgnie 300 tysięcy
nie 52 kilometry sieci kanalizacji sanitarnej.
W Niebocku kontynuowana jest, rozpoczęta w minionym roku, budowa złotych, wykonana zostanie do końca 2010 roku.
chodnika przy drodze wojewódzkiej biegnącej przez tę miejscowość. Jest to
Elżbieta Boroń
wspólne przedsięwzięcie Gminy Dydnia i Urzędu Marszałkowskiego. – Bar-

Nowa śmieciarka
dla gminy Dydnia
Fot. Archiwum Gminy Dydnia

Fot. Archiwum Gminy Dydnia
Nowa śmieciarka

Gminny Zakład Utrzymania Modernizacji Obiektów
Komunalnych i Obsługi Rolnictwa w Dydni wzbogacił się
o specjalistyczny samochód ciężarowy przystosowany do
zbiórki i wywozu odpadów komunalnych. Będzie on służył
całej gminie.
- Zakup samochodu możliwy był dzięki czterdziestoczteroprocentowemu dofinansowaniu z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Pozostała cześć kwoty pokryta została
z gminnych funduszy. Funkcja zgniotu, działająca w pojeździe, pozwoli jednorazowo wywieźć większą ilość śmieci na wysypisko, co usprawni cały proces zbiórki odpadów
– stwierdził Jerzy F. Adamski, Wójt Gminy Dydnia. Zakupiona śmieciarka jednorazowo zebrać może 16 metrów sześciennych śmieci.
Oprócz nowej śmieciarki, już niedługo, po gminie Dydnia kursować będzie również nowy samochód przystosowany
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do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazd ten będzie posiadał
większą ilość miejsc, niż obecnie kursujący, co usprawni przewóz
dzieci i młodzieży na zajęcia do Szkolnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie.
Zakup pojazdu został dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem
brzozowskiego PCPR.
Elżbieta Boroń

Zapraszamy na stronę Starostwa Powiatowego w Brzozowie http://www.powiatbrzozow.pl
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Będą świętować wiek istnienia

Już we wrześniu, 100-lecie
swego istnienia, świętować będzie
dydeńska Ochotnicza Straż Pożarna.
Z tej okazji miejscowa społeczność ufunduje dla strażaków
nowy sztandar.
- Jednostka w Dydni należy do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Stąd też, dokładamy wszelkich starań, aby
na tak wielki jubileusz otrzymała ona nowy bojowy samochód
strażacki. Wspólnie z gminą Nozdrzec i Dubiecko złożyliśmy do
Regionalnego Programu Operacyjnego wniosek o pozyskanie
trzech samochodów strażackich. Jeden z nich byłby właśnie dla
Dydni – mówił Jerzy F. Adamski - Wójt Gminy Dydnia.

Obecnie naczelnikiem dydeńskiej OSP jest Roman Janowicz. Funkcję jej prezesa zaś pełni Andrzej Cioban. – Jednostka
ta, wyróżnia się w powiecie dobrym przeszkoleniem młodych
w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dziewczęca drużyna
młodzieżowa od wielu lat wygrywa gminne i powiatowe zawody sportowo – pożarnicze. Sukcesy te, są niewątpliwie wynikiem
wielu żmudnych treningów młodzieży pod okiem Andrzeja Pytlowanego – dodał Wójt Adamski.
Elżbieta Boroń

Wkrótce ruszy budowa Orlików
Jeszcze w tym roku, gmina Jasienica Rosielna wzbogaci się o dwa
Orliki. Powstaną one w samej Jasienicy Rosielnej i Bliznem. Na trzeci
w Orzechówce, wykonana zostanie dokumentacja.
- Do końca listopada tego roku oddane do użytku zostaną dwa Orliki. Trzeci, w Orzechówce, zostanie wybudowany
dopiero po 2010 roku z uwagi na duże zaangażowanie gminnych funduszy w budowę sieci kanalizacji sanitarnej w tej
miejscowości. Obecnie w naszej gminie
w ogóle nie ma boisk przyszkolnych. Dysponujemy jedynie płytą stadionu w Jasienicy
Marek Ćwiąkała - Wójt
Rosielnej, na której trenuje ekipa „BłękitGminy Jasienica Rosielna
nych Jasienica Rosielna” oraz grupy trampkarzy, juniorów i seniorów. W związku z tym młodzież ma utrudniony
dostęp do płyty. Jestem pewien, że budowa Orlików spowoduje, że młodzież chętniej będzie spędzać swój wolny czas na świeżym powietrzu,

a treningi różnych dyscyplin sportowych wyjdą poza
sale gimnastyczne – stwierdził Marek Ćwiąkała, Wójt
Gminy Jasienica Rosielna.
Orlik w Jasienicy usytuowany zostanie w parku
gminnym. W Bliznem przy kościele na przedłużeniu
budynku szkolnego, w Orzechówce zaś przy Domu Ludowym. W skład każdego z nich wchodzić będzie boisko 60 x 30 metrów pokryte sztuczną trawą oraz drugie
wielofunkcyjne na którym można będzie rozgrywać
mecze tenisa ziemnego, koszykówki i siatkówki. Obiekt
ma być wykorzystywany także zimą – jako lodowisko.
W projektach uwzględniono również powstanie budynku w którym zlokalizowane zostaną pomieszczenia
socjalne miedzy innymi: magazyn sprzętu, szatnia i sanitariaty.
Planowany koszt budowy jednego Orlika szacowany jest na około 1 milion 200 tysięcy złotych.
Elżbieta Boroń

Chcą przywrócić parkowi dawną świetność
- Przygotowujemy się do odtworzenia parku gminnego w Jasienicy Rosielnej i przywrócenia mu jego
świetności. Obecnie opracowywana jest dokumentacja
przywracająca dawny charakter parku. Będą na niej odtworzone ścieżki spacerowe oraz osie widokowe – opowiadał Marek Ćwiąkała, Wójt Gminy Jasienica Rosielna.
Autorzy opracowania przewidują odtworzenie
dwukondygnacyjnej Altany, gdzie dolna część wykorzystywana byłaby jako muszla koncertowa, a górna jako
punkt widokowy. Ciekawym akcentem może być również roślinność. Niegdyś jej najniższe poziomy stonowane były do jednej, białej barwy. Stąd też projekt zakłada
nasadzenie odpowiednich gatunków roślin. – Chcielibyśmy także przywrócić dawny sad oraz wkomponować
do ciągu spacerowego „Fiejdaszową Górę” usytuowaną nad rzeką Rosielną. Odtworzone zostałyby również
wolne przestrzenie trawiaste. Projekt sugeruje też odznaczenie lokalizacji dawnego dworu. Teren ten byłby
zarezerwowany na budowę Domu Kultury – mówił Wójt
Ćwiąkała.
Na inwestycję tę gmina będzie się starała pozyskać unijne dofinansowanie. - Z uwagi na to, że w Parku
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Według przygotowywanej dokumentacji teren po dawnym dworze
zostałby oznaczony i odpowiednio wyeksponowany

usytuowany będzie Orlik i plac zabaw dla dzieci, teren ten zyskałby całkowicie charakter rekreacyjny. Mam nadzieję, że działania takie zachęciłyby do aktywnego wypoczynku nie tylko młodzież, ale i całe rodziny
– dodał Marek Ćwiąkała.
Elżbieta Boroń
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Na zabawę czas
W drugiej połowie maja, w czterech miejscowościach
gminy Jasienica Rosielna, otwarte zostaną place zabaw dla
najmłodszych mieszkańców gminy. W większości zlokalizowane one będą w pobliżu placówek szkolnych.
- Wyłoniony przez nas wykonawca rozpoczął już
pierwsze prace. Miejsca, w których staną place zabaw zostały przygotowane pod przyszłe wyposażenie i ogrodzone. Jak
tylko poprawi się pogoda zostaną tam zamontowane zabawki
– mówił Marek Ćwiąkała, Wójt Gminy Jasienica Rosielna.
Plac zabaw postawiony zostanie w każdej miejscowości w gminie. W Bliznem powstanie dwa – jeden przy Zespole Szkół i drugi obok przedszkola znajdującego się na małej
stronie tej miejscowości. W Orzechówce i Woli Jasienickiej
zlokalizowane zostaną one obok szkół, zaś w Jasienicy Rosielnej w parku gminnym. Na każdym placu znajdzie się
miejsce na domki, zjeżdżalnie, piaskownice, ściany wspinaczkowe oraz ruchome mosty. Nie zabraknie też huśtawek.

W gminnym parku w Jasienicy Rosielnej plac zabaw został już ogrodzony

Wszystkie sprzęty wykonane są z drewna. Każdy z nich posiada certyfikat bezpieczeństwa i dwuletnią gwarancję. Dodatkowo
producent zobowiązał się do rokrocznego, przez 5 lat, serwisowania
zabawek.
Elżbieta Boroń

Przywrócą dawną świetność organistówce
Około 200 tysięcy złotych kosztował będzie remont organistówki, wchodzącej w skład zabytkowego kompleksu plebańskiego, przy drewnianym kościele w Bliznem. Remont możliwy
będzie dzięki udziale parafii w projekcie „Modelowa sieć współpracy Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana
Pelczara w Przemyślu dla upowszechnienia walorów wielokulturowego dziedzictwa Podkarpacia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Budynek organistówki

- Do udziału w projekcie, jako partnera, zachęciła nas
Kuria Przemyska. Skompletowanie wszystkich potrzebnych dokumentów i pozwoleń zajęło nam prawie rok, ale udało się. Wspólny
projekt Muzeum Archidiecezjalnego, parafii Michałówka (k. Radymna) oraz Bliznego został oceniony pozytywnie i otrzymaliśmy
dofinansowanie – mówił ks. Marek Grzebień, Proboszcz Parafii
Blizne.
Do środków finansowych przyznanych z RPO, parafia
musi dołożyć wkład własny – 15 procent, czyli około 30 tysięcy
złotych. Z prośbą o dofinansowanie proboszcz zwrócił się już do
Starosty Brzozowskiego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pierwszy z nich ustosunkował się już do przedsięwzięcia
pozytywne przydzielając parafii kwotę 6 tysięcy złotych. Konserwator nie podjął jeszcze decyzji.
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Prace remontowe ruszą już w najbliższym czasie. Zakres
robót, mimo że jest dosyć rozległy, ma się jednak zakończyć
w końcówce trzeciego kwartału tego roku. – Ich kosztorys oraz
harmonogram przygotował nam mgr inż. Janusz Leń. Według tych
dokumentów prace rozpoczną się od przeglądu i remontu kamiennej
podmurówki oraz ścian zewnętrznych budynku. Wewnątrz konieczna jest wymiana drewnianych podłóg. Wykonane zostaną również
nowe wapienne tynki. Pilna jest też wymiana instalacji elektrycznej i grzewczej oraz zamontowanie instalacji odgromowej. Prace
nie ominą też poddasza budynku, które zostanie zaadaptowane pod
nową funkcję. Przedsięwzięcie jest dosyć rozległe jednak konieczne, ze względu na stan techniczny budynku. Wystarczy tu podać za
przykład funkcjonującą w nim jeszcze aluminiową instalację elektryczną czy przegniłą i połamaną w niektórych miejscach podłogę
w pomieszczeniu kuchennym – opowiadał ks. proboszcz Grzebień.
Po zakończonych pracach w organistówce zacznie funkcjonować Centrum Obsługi Turystów. – Kościół jest wpisany na
światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Jest to czynnik,
który generuje tutaj dosyć spory ruch turystyczny. Stąd też zachodzi
konieczność unormowania tego, aby przejezdnym służył nie tylko
przewodnik, ale też przy okazji mogli zakupić pamiątki promujące naszą miejscowość. Jako, że organistówka była kiedyś szkołą,
w budynku swe miejsce znajdzie również pomieszczenie, które
przypominać będzie dawną salę lekcyjną. Poddasze zaś, zostanie
zaadaptowane pod potrzeby ekspozycji liturgicznej. Ta jej część,
która znajduje się obecnie w tzw. lamusie (najstarszy budynek
w kompleksie plebańskim - przyp. red.), zostałaby tutaj właśnie
przeniesiona i wzbogacona o dodatkowe eksponaty w postaci ksiąg,
szat liturgicznych czy obrazów – tłumaczył ks. Marek Grzebień.
Obecnie w lamusie mieści się również muzealna kolekcja
związana z dawnym gospodarstwem domowym. Po przeniesieniu
z niego eksponatów liturgicznych w jednym pomieszczeniu odtworzona zostanie dawna izba mieszkalna, a w drugim zaplecze
gospodarcze.
Elżbieta Boroń

Zapraszamy na stronę Starostwa Powiatowego w Brzozowie http://www.powiatbrzozow.pl
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Z myślą o przedszkolakach i uczniach klas
I – III uczęszczających do Szkoły Podstawowej
w Jasienicy Rosielnej w placówce tej otwarto
szkolne miejsce zabaw. To pierwszy taki kącik w
gminie Jasienica Rosielna.
- Inwestycja była możliwa dzięki
rządowemu dofinansowaniu w ramach
programu „Radosna szkoła” – mówiła
Krystyna Szarek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jasienicy Rosielnej. – Na
inwestycję tę otrzymaliśmy 12 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom udało nam się
zakupić różnorodne zabawki oraz środki
dydaktyczne, dzięki którym maluchy będą
mogły rozwijać małą i dużą motorykę.
Jako, że Ministerstwo Edukacji finansowało wyposażenie sali, placówka
Krystyna Szarek - Dyrektor SP
musiała sama zadbać o remont i przystow Jasienicy Rosielnej

Plac zabaw dla maluchów

Przecięcie wstęgi

Program artystyczny

sowanie pomieszczenia tak, aby było ono przyjazne maluchom. – Takie miejsce w szkole jest bardzo potrzebne.
Dzieci mają ogromną potrzebę ruchu. Ten entuzjazm
warto wykorzystać, ponieważ przez zabawę można bardzo wiele nauczyć. Poza tym zabawa rozwija nie tylko
wyobraźnię, ale uczy również dyscypliny i kompromisu
– dodała Dyrektor Szarek.
Uroczystego poświęcenia i oddania szkolnego
miejsca zabaw dokonał ks. Dziekan Wiesław Twardy,
proboszcz parafii Jasienica Rosielna. Pamiątkową wstęgę przecięli przedstawiciele uczniów, Rady Rodziców,
ks. Dziekan Wiesław Twardy, Marek Ćwiąkała, Wójt
Gminy Jasienica Rosielna oraz Dyrektor Placówki Krystyna Szarek. Program artystyczny przygotowały dzieci
z przedszkola i klas I – III.
Elżbieta Boroń

Sukces rowerem malowany
Tomasz Chęć, uczestnik zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bliznem, za swą pracę malowaną pastelami, zdobył pierwsze miejsce w ogólnopolskim
konkursie plastycznym „Moja ulubiona dyscyplina sportu”. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji „Alpejczyk”
przy PGNiG S.A. w Warszawie
oraz fundację Anny Dymnej „Mimo
wszystko”. Celem konkursu była
popularyzacja aktywnego wypoczynku w nawiązaniu do dyscyplin
turystyczno-sportowych propagowanych przez Stowarzyszenie „Alpejczyk”. – Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się przy okazji finału
„Albertiany” – festiwalu promującego twórczość teatralno – muGalę „Albertiany” poprowadziła między innymi Anna Dymna zyczną osób niepełnosprawnych
intelektualnie – tłumaczyła Dorota
Kuźnar, Kierownik ŚDS w Bliznem. - To pierwszy tak duży sukces Tomka. Bardzo go
przeżył. – Rysowanie rowerzysty nie zajęło mi dużo czasu. Spodziewałem się ostatniee-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Tomasz Chęć przy pracy nad jedną ze swych prac

go miejsca ewentualnie wyróżnienia, a tu
pierwsze miejsce. Nie mogłem uwierzyć.
I jeszcze ta wielka paczka, w której była
wieża stereofoniczna, Anna Dymna… Byłem taki zszokowany. Teraz będę starto29
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wał w kolejnych konkursach – zapowiedział laureat.
Oprócz Tomka, na konkurs swe prace wysłali również
Teresa Sieńczak i Dariusz Dudek. Mimo, że nie zostali laureatami, organizatorzy przekazali im pamiątkowy kosz z upominkami. Trzeba tu dodać, że Teresa Sieńczak również ma na
swym koncie zwycięstwo w konkursie ogólnopolskim. Nagrodą główną był wyjazd do Brukseli. – Staramy się pokazywać
prace naszych uczestników na różnorodnych konkursach. Każde zwycięstwo, czy nawet wyróżnienie ogromnie motywuje,

dodając wiary w siebie i własne możliwości. Spełnia jeszcze jedną ważną rolę – daje poczucie, że ktoś dostrzega, docenia i uznaje trud wykonania jakiegoś przedsięwzięcia – dodaje Kierownik
Kuźnar.
Oprócz różnego rodzaju metod pracy terapeutycznej obecnie stosowanych, blizneński ŚDS ma w planach realizację projektu mającego na celu zwiększenie samodzielności i „dorosłości”
jego uczestników w praktycznym tego słowa znaczeniu.
Elżbieta Boroń

Kultywują świąteczne tradycje
Kolorowe, wykonane przeróżnymi metodami, pisanki, baranki, zajączki, a nawet bocian
zdobiły wielkanocne stroiki wykonane przez dzieci z przedszkoli samorządowych gminy Brzozów. Maluchy wraz z opiekunami, na finał konkursu, przybyły do starowiejskiego Przedszkola
Samorządowego.
- Spotykamy się już po raz czwarty - mówiła Maria Owoc, Dyrektor PS
w Starej Wsi. – Jako, że oprócz przedstawicieli grona nauczycielskiego i dyrekcji
danej placówki, uczestniczą w nich również dzieci, spotkania takie są znakomitą
okazją do poznania się. Poza tym poprzez
Konkursowe stroiki
zabawę maluchy bogacą swą wiedzę na
temat zwyczajów ludowych i tradycji związanych z Wielkanocą. Konkursy
takie wspomagają również rozwój zainteresowań dzieci regionalnymi technikami zdobniczymi.
Dla przybyłych gości, dzieci z PS w Starej Wsi przygotowały program
artystyczny pod kierunkiem Małgorzaty Florczak. Spotkanie poprowadziła
Jolanta Żmuda. Autorzy przygotowanych stroików otrzymali pamiątkowe
nagrody i dyplomy.
Pamiątkowe zdjęcie grupowe
Elżbieta Boroń

Złapali kłusownika
26 marca br. Patrol Państwowej Straży Rybackiej wraz ze Społeczną Strażą Rybacką Powiatu Brzozowskiego prowadzili działania
kontrolno-prewencyjne wzdłuż rzeki San w Warze i Nozdrzu. Wieczorem patrol prowadził rekonesans od kładki w Warze do ujścia potoku
Magierówka.
Jeden ze strażników - Grzegorz Syrek - zauważył łódź zacumowaną przy brzegu Sanu (od strony Wary). Powyżej ujścia potoku Magierówka został zlokalizowany mężczyzna, który łowił ryby za pomocą
podrywki. Obserwowany mężczyzna
udał się do łodzi, niosąc kilka żerdzi.
Podejrzewając, iż te przedmioty mogą
stanowić narzędzie przestępstwa strażnicy postanowili interweniować. Przy
mężczyźnie znaleźli torbę z 8 sztukami
ryb z gatunku świnka. Złowione ryby
znajdowały się w okresie ochronnym
(od 1 stycznia do 15 maja).
Zatrzymanym mężczyzną okazał się mieszkaniec Siedlisk. Strażnik Wiesław Pantoł skontaktował się
Skłusowane ryby
z dyżurnym KPP w Brzozowie, który
poinformował go, aby udać się z zatrzymanym na Posterunek Policji
w Nozdrzcu. Sprzęt kłusownika przekazano funkcjonariuszom policji,
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Strażnicy na miejscu przestępstwa

zaś skłusowane ryby wypuszczono do
wody. Czyn ten stanowi przestępstwo
z art. 27 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4
ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia
18 kwietnia 1985 roku.
W opisanych działaniach brali
udział strażnicy z Państwowej Straży
Rybackiej: Wiesław Pantoł, Janusz Micha, Arkadiusz Styczeń, Grzegorz Syrek
oraz ze Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Brzozowskiego: Wacław Konieczko i Andrzej Ścibor.
red
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Efektowne zakończenie wystawy o wojnie

Spotkaniem w niedzielne popołudnie 21 marca 2010 r. za- SP w Krzemiennej, nauczycielki: Zofia Chorążak, Danuta Rakończyła się wystawa poświęcona 70. rocznicy wybuchu II wojny chwał, Danuta Sokołowska, Wiesława Bocoń, Stanisław Kot
światowej zorganizowana przez niestrudzoną Bogusławę Krzywo- członek Rady Sołeckiej, Jadwiga Kraczkowska przewodninos, społeczną animatorkę kultury z Krzywego, prowadzącą Izbę cząca KGW, Mirosława Kraczkowska przewodnicząca Rady
Regionalną w tejże wsi, w gminie Dydnia.
Rodziców, Tadeusz Szajnowski Komendant OSP Krzywe, reWystawa czynna była od września 2009 r. Zawierała doku- daktor Wojciech Tatara z Gazety Codziennej „Nowiny”.
menty, wspomnienia i opinie. Jej hasło, to słowa J. Piłsudskiego:
Oprawę artystyczną zapewnili uczniowie Gimnazjum
„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien w Dydni i SP w Krzywem. Był to chwytający za serce koncert
szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości”.
słowno-muzyczny. Doboru utworów poetyckich i muzyczBogusława Krzywonos na planszach, ścianach i sztalugach nych dokonała Bogusława Krzywonos, nad przygotowaniem
zaprezentowała: reprodukcje obrazów starej Warszawy do 1939
fot. B. Kleszczyński
r., mapy, w tym te z lat 1939-1945, dziesięć tablic tematycznych
dotyczących informacji o ludziach z Podkarpacia i wydarzeniach
z czasów wojny, w tym m.in.: miasta na Kresach Wschodnich Polski, dowódców wojsk, obiekty II wojny światowej na Podkarpaciu,
wspomnienia zesłańców i więźniów, miejsca zagłady polskich oficerów Katyń, Miednoje, Charków, gehennę narodu żydowskiego, rekonstrukcje walk, inwazję Sowietów na Polskę 17 września 1939 r.
Poza tym na wystawie zaprezentowano liczne fotografie, albumy, świadectwa szkolne, kenkarty, medal za udział w II wojnie
światowej, pod wspólnym tytułem „Krzywe w II wojnie światowej”. Zaprezentowany został tam także rękopis „Zesłani na nieludzką ziemię 1940-1946” – Moje wspomnienia z dziecinnych lat”
Krystyny Chomki z d. Czopor, kuzynki Heleny Szelest z d. Kopija z Krzywego oraz liczne publikacje książkowe udostępnione
... i Szkoły Podstawowej w Krzywem
na wystawę przez mieszkańców Krzywego
fot. B. Kleszczyński
i 26 tomów „Historii II Wojny Światowej”
młodzieży czuwała Zofia Chorążak, a dźwiękowcami
ze zbiorów Bogusławy Krzywonos.
byli Wojciech Wojnar i Bartek Szajkowski.
Podczas spotkania 21 marca br. gośOdczytana przez uczniów została m.in. „Odećmi honorowymi były: Krystyna Zwierzwa do Narodu Prezydenta I. Mościckiego z 1.IX.
kowska - Wiceprzewodnicząca Związku
1939 r.”, młodzież deklamowała wiersze Tadeusza
Sybiraków III RP z Przemyśla oraz Teresa
Gajcego, Jerzego Horodyńskiego, Tadeusza BoBystrzycka – członek ww. Związku (córrowskiego, Władysława Broniewskiego, Zbigniewa
ka przedwojennego prezydenta PrzemyHerberta, Konstantego I. Gałczyńskiego, Juliusza
śla), członkowie rodzin osób, które zginęły
Słowackiego i innych, a także przytoczone zostały
w obozach, lub brały udział w II wojnie
słowa Danuty Brzosko-Mędryk - pisarki, która przeświatowej – z Krzywego (J.Z.Toczkowie,
szła przez piekło obozów koncentracyjnych. Słowa
M.Z. Kocyłowie, Krystyna Chomka z d.
i muzykę uzupełniały symbole: chłopcy w mundurKrystyna Zwierkowska
Czopor, siostra cioteczna H. i J. Kopijów),
kach harcerskich - wojskowych, dziecko w pasiaku
obozowym, chłopiec z opaską z Powstania Warszawfot. B. Kleszczyński
skiego, chłopiec partyzant, dziewczynka sanitariuszka, dziecko z gwiazdą Dawida, dziewczynka Sybiraczka. Utwory
wokalne potęgowały nastrój i wywoływały wzruszenie, gdy
słuchaliśmy m.in. piosenek: ”Biały krzyż”, „Nim wstanie
dzień”, „Zwycięży Orzeł Biały”, „Pałacyk Michla”, „Modlitwa”, „Pytasz mnie” i wielu innych.
Własny wiersz „Dziecko wojny” przedstawił poeta
Mieczysław Nykiel, a wspomnieniami z wywózki na Syberię
podzieliła się Krystyna Zwierkowska z Przemyśla. Głos zabierali ponadto: poseł Andrzej Ćwierz, Stanisław Stopkowicz,
Bogusław Kleszczyński z IPN oraz Jerzy F. Adamski Wójt
Gminy Dydnia.
Senator RP dr Janina Fetlińska na ręce Bogusławy
Krzywonos przesłała list, dziękując za zaproszenie na uroCzęść artystyczna w wykonaniu uczniów z Gimnazjum w Dydni ...
czystość i składając „… wyrazy najwyższego uznania i szagoście oficjalni: Andrzej Ćwierz poseł RP, Bogusław Kleszczyński cunku za wielkie zaangażowanie i patriotyzm wyrażający się
historyk archiwista z IPN Oddział w Rzeszowie, Henryk Dąbro- w pięknym i pożytecznym działaniu.” (Pani senator zginęła
wiecki – członek Rady Powiatu Brzozowskiego, Jerzy F. Adamski 10 IV br. w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem).
Wójt Gminy Dydnia oraz ludzie kultury i oświaty: Halina KościńUczestnicy spotkania z zainteresowaniem obejrzeli
ska z „BGP”, Marta i Bogdan Płońscy z Brzozowa, Stanisław Stop- wystawy w Izbie Regionalnej, a potem uczestniczyli wraz
kowicz artysta z Jedlicza, Mieczysław Nykiel poeta z Krzywego, z młodzieżą w spotkaniu towarzyskim, podczas którego rozMałgorzata Turopolska instruktor GOK w Dydni, Iwona Pocałuń mowom i wspomnieniom nie było końca.
Halina Kościńska
dyrektor Gimnazjum w Dydni, Jadwiga Rajtar-Żaczek Kierownik
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl
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Otwarcie galerii „INSPIRO” w Brzozowie
Sobota 20 marca 2010 r. zapadnie głęboko w pamięć wielu ministracyjnego – nie historyk sztuki – nie magister sztuosobom uczestniczącym w otwarciu galerii rękodzieła artystycznego ki, ale ktoś kto ma artystyczną duszę - otwiera galerię.
w Brzozowie. Pomysłodawczynią i właścicielką galerii jest Małgo- U wielu fakt ten budził zdziwienie. U tych, którzy Małrzata Chmiel. Cele, które sobie zało- gorzaty nie znali, z pewnością tak. Ci, którzy ją znają, np.
żyła są bardzo ambitne. Jej galeria ma tak jak ja od ponad dwudziestu lat wiedzą, że to spełniebyć miejscem przyciągającym artystów nie jej marzeń.
i rękodzielników nie tylko z powiatu
Ktoś może powiedzieć, że to niemożliwe do reabrzozowskiego. Ma być miejscem, gdzie lizacji. Ale nie dla niej. Ma bowiem Małgosia w sobie
prezentowane będzie wszystko to, co upór, odwagę w dążeniu do celu i realizowaniu marzeń,
piękne, co oddziałuje na zmysły i elek- a przy tym jest bardzo pracowita. Niczego w życiu nie dotryzuje estetyką. Przede wszystkim jed- stała za darmo, ani w prezencie. Osiągnęła w poprzednich
nak ma być to miejsce, gdzie przez cały latach różnorodne sukcesy i w pełni zasługuje na to, aby
rok twórcy dostarczać będą mogli swo- otwarcie galerii było jej kolejnym.
je prace, gdzie będą one sprzedawane.
Miała trzydzieści lat, gdy szesnaście lat temu
Mało tego. Będzie to miejsce ich szero- robiłam z nią wywiad do miesięcznika regionalnego
kiej promocji, szczególnie tych, którzy „Wiadomości Brzozowskie”, po zajęciu przez nią I miejnie wierzą we własne siły i możliwość sca w kategorii A – „krawcowe amatorki” w Ogólnopolzaistnienia na rynku sztuki.
skim Konkursie Aenne Burda 1994 „Uszyj, zaprezentuj
Małgorzata Chmiel
Wśród licznie zebranych gości byli: wygraj”. W finale w Warszawie pokonała 80 półfinalistek
Ewa Tabisz Sekretarz Powiatu, Magdalena Pilawska Redaktor Naczel- z całej Polski. Potem uczestniczyła w Finale Europejskim
na „Brzozowskiej Gazety Powiatowej”, artyści, członkowie PSL, sym- w Wiedniu, a w nagrodę pojechała do Tunezji.
patycy i przyjaciele Małgosi.
W 1995 r. wystartowała ponownie,
Proboszcz brzozowski ks. dr Franciszek Rząale w innej kategorii ww. konkursu „Rosa odmówił modlitwę, poświęcił galerię i pobłogodzice szyjący dla dzieci”. Znów jej dwa
sławił wszystkich zebranych, a Halina Kościńska
modele znalazły się w finale. Ogromne
emerytowana Dyrektor Muzeum Regionalnego
wyróżnienie i satysfakcja.
w Brzozowie przedstawiła Małgorzatę Chmiel, jej
Potem zajęła się budową domu,
osiągnięcia i plany. Daria Mortka uczennica klasy
wychowaniem synów, studiowała, proV SP w Brzozowie oraz Szkoły Muzycznej „Alwadziła własny sklep z konfekcją, by
tówka” w Sanoku, prowadzona pod kierunkiem
wreszcie w latach 2005-2006 zaistMariusza Tobiasiewicza zagrała na skrzypcach
nieć jako projektantka odzieży odpoutwór „Bajka” oraz zaśpiewała piosenkę „Szaba
wiedzialna za całokształt produkcji
da”.
i sprzedaży odzieży brzozowskich „KoNa mapie naszego miasta nigdy nie było
ronek”. W tym krótkim czasie prezentogalerii artystycznej z prawdziwego zdarzenia,
wała swoje modele dwukrotnie w Rzea o regionie brzozowskim mówi się przecież „zieszowie, w Łodzi, Żyrardowie, Solinie
mia urodzajna w artystów”. Jest ich w powiecie
i na Targach w Wilnie. Projekty Małgosi
brzozowskim ogromna ilość, ale zawsze mieli
„na piśmie” oceniała zachwycona nimi
problemy ze sprzedażą swoich prac.
sama Xymena Zaniewska.
W latach 1980-1995 działający wówczas
W międzyczasie startowała w różOddział PTTK w Brzozowie w swoim sklepie miał Galerię poświęcił ks. Dziekan Franciszek Rząsa nych konkursach wiedzy, co zaowocowadział z rękodziełem przywożonym z rzeszowskiej
ło nagrodami – wycieczkami do Grecji,
i krakowskiej Cepelii. Potem w latach 2000-2004
Włoch i Egiptu.Dużo, jak na jedną osobę.
w Muzeum Regionalnym w Brzozowie czynna była
Z pewnością tak, ale jestem przekona„Mała Galeria”, gdzie nabyć można było przede
na, że to nie jest koniec jej możliwości.
wszystkim prace mistrzów i słuchaczy MałopolJuż nawiązała kontakty z ponad 40 arskiego Uniwersytetu Ludowego ze Wzdowa (obratystami i rękodzielnikami oraz z Warzy Andrzeja Kijowskiego, ikony, hafty, koronki
sztatem Terapii Zajęciowej w Starej
i wiklinę) oraz wydawnictwa muzealne, mieWsi i Grupą Twórczą „Kwiaty” z Jasięcznik regionalny „Wiadomości Brzozowskie”
sienicy Rosielnej. Prace swoje powiei obrazy Jacka Gołąbka. W tych też latach podrzyli jej artyści z: Brzozowa, Humnisk,
czas „Jarmarku Folklorystycznego” organizoGrabownicy, Górek, Turzego Pola,
wanego przez muzeum na brzozowskim rynku
Starej Wsi, Bliznego, Domaradza, Jaw ramach Dni Brzozowa, bardzo szeroko prezensienicy Rosielnej, Trześniowa, Wzdotowane było rękodzieło artystyczne, promowani
wa, Haczowa, Jabłonki, Wydrnej, Wary
byli twórcy ludowi, nabyć także można było ich
i Obarzyma z powiatu brzozowskiego,
prace.
a także z Rymanowa, Iwonicza Zdroju,
Jarmark odbywał się niestety tylko raz
Przybówki k/Krosna, Dynowa, Strzyżow roku. Stanowczo za mało. Wreszcie w 2010
wa, Rzeszowa, Sieniawy, Milczy, WróbDorota Rzeźnikiewicz-Stawarz zaprezentowała
roku kobieta z wykształceniem technicznym, bo
lika Szlacheckiego, Rzepnika, Rzepedzi
technikę rękodzieła artystycznego
to przecież inżynier geodeta i magister prawa ad- koronkę klockową
i Zahoczewia.
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Powierzyli, bo jest szczera, otwarta na
propozycje i ogromnie rzetelna, a to się ludziom podoba. Już teraz w Galerii „Inspiro”
w Brzozowie nabyć można obrazy Jacka Gołąbka, Jolanty Pyś-Miklarz, Teresy Komornickiej, Doroty Wasylewicz-Krynickiej, Jacka
Krupy (obrazy i linoryty), Krzysztofa Śliwki,
Jerzego Tubka i Tadeusza Masłyka (obrazy
i grafika). Rzeźby i płaskorzeźby Wojciecha
Frankiewicza, Krzysztofa Śliwki i Stefana
Rogoza, ikony Edyty Śliwińskiej i Doroty
Wasylewicz-Krynickiej, hafty, koronki, obrusy, serwety – Haliny Habrat, Zofii Kijowskiej,
Marii Przybylskiej, Marty Lisowskiej, Ludmiły Chrobak, Doroty Rzeźnikiewicz-Stawarz.
Zachwyca biżuteria artystyczna oraz zawieszki, korale, motyle Anny Sawickiej, Zofii
Kijowskiej, Natalii Wojtoń, Zofii Florczak
i Jolanty Pyś-Miklarz, bibułkowe kompozycje Janina Zubel w trakcie
Beaty Kaczmarskiej, ceramika Marty Czech, zdobienia pisanek
czy rzeźby w piaskowcu Bogusława Mrozka.
Ponieważ otwarcie galerii odbyło się przed Wielkanocą
uwagę przyciągają różnorodną techniką wykonane pisanki, haftowane kartki świąteczne i okolicznościowe, baranki, kwiaty bibułkowe Grażyny Hanus, Anny Sawickiej, Czesławy Witek, Janiny
Zubel, Teresy Komornickiej, Lilli Janowskiej, Zofii Kijowskiej,
Marty Czech, Elżbiety Boroń, Katarzyny Wojtowicz, Marty Rychlickiej i Danuty Sokołowskiej. Są ponadto haftowane obrazy,
gorsety, origami, obrazki gipsowe, zabawki z filcu ręcznie formowanego, toczone miski drewniane, pudełeczka, obrazy na szkle,
obrazy wypalane w drewnie i malowane na jedwabiu.
Zdaję sobie sprawę z faktu, że sztuka i rękodzieło artystyczne były, są i będą drogie, bo są niepowtarzalne, precyzyjnie wykonane, jedyne w swoim rodzaju i nic wspólnego nie mają
z zalewającą nas bazarową tandetą. W galerii Małgorzaty Chmiel
każdy znajdzie coś na swoją kieszeń, bo cenę kształtują – nazwi-

sko artysty, rozmiar pracy i materiał, z którego jest wykonana.
Niewątpliwą atrakcją tego dnia były
dwa pokazy. Jeden w wykonaniu Janiny
Zubel artystki ludowej z Jabłonki, która
zdobiła wydmuszki stylem rzeszowskim,
drugi w wykonaniu Doroty Rzeźnikiewicz-Stawarz ze Strzyżowa, czeladnika
haftu i koronki Uniwersytetu Ludowego
Rzemiosła Artystycznego z Woli Sękowej,
która prezentowała jedną z najciekawszych, a jednocześnie najtrudniejszych
technik rękodzieła artystycznego – koronkę klockową.
Na koniec Małgorzata Chmiel podjęła gości wyśmienitym „swojskim jadłem” i słodkościami. Były kwiaty, toasty

Piękne wnętrze galerii

za powodzenie galerii, zawieranie nowych znajomości, kupowanie i życzenia, aby nie brakowało prac artystów i odbiorców
sztuki.

Tworzyć każdy może

13 kwietnia br. w Środowiskowym Domu Samopomocy
im. Anny w Izdebkach odbyły się
zajęcia z mozaiki oraz wyplatania
z siana, które zostały zorganizowane w ramach projektu „Tworzyć
każdy może”.
Warsztaty miały charakter
integracyjny, ponieważ do udziału
w nich zostali zaproszeni uczniowie z Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach. W zajęciach z mozaiki wzięli
udział: Starzyk Agnieszka, Bieńko
Małgorzata, Fal Damian, Matwijczyk Damian, Olejko Józef i Kowal Natalia, natomiast wyplatanki
z siana tworzyli: Bąk Mariola, Dmitrzak
Katarzyna, Hućko Natalia, Barć Daniel
oraz Duplaga Patryk.
Celem warsztatów jest wdrożenie
uczniów do prac rękodzielniczych, wye-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Nauka wyplatania wyrobów z siana

zwolenie aktywności twórczej, zwrócenie
uwagi na problem niepełnosprawności
oraz dostrzeżenie możliwości twórczych
osób niepełnosprawnych.
Warsztaty z mozaiki odbyły się pod

Halina Kościńska

kierunkiem Grzegorza Zubla. Uczestnicy poznali zasady tworzenia obrazów
z wykorzystaniem płytek ceramicznych.
Mogli korzystać z własnych pomysłów,
inspirować się twórczością innych
oraz zdobić przedmioty codziennego użytku.
Naukę wyplatania wyrobów
z siana prowadziła Marta Zelny.
Dzięki udziałowi w warsztatach
uczestnicy mieli możliwość poznania podstawowych splotów z siana,
wykonali wianki z siana, które po
ozdobieniu materiałami naturalnymi posłużyły jako elementy dekoracyjne. Osoby biorące udział
w warsztatach wykonały przestrzenne formy ze sznurka sizalowego
z wykorzystaniem balonów i kleju
wikolowego.
Zajęcia będą kontynuowane w późniejszym terminie z udziałem młodzieży
gimnazjalnej.
Katarzyna Bobola
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Gimnazjum brzozowskie
to był kaganek oświaty (…)
Rozmowę z Panią Henryką Gubernat o Jej nauce
w Gimnazjum w Brzozowie, a przede wszystkim o gimnazjalnych
nauczycielach przeprowadziła Mieczysława Trześniowska cz. I
Pani Henryka Gubernat, z d. Głuszko, była
uczennicą państwowego Gimnazjum w Brzozowie w latach 1930-1937. Urodziła się na dawnych Kresach Wschodnich - w Borysławiu, gdzie
spędziła dzieciństwo, uczęszczała tam również do
szkoły powszechnej. Po zdaniu matury w brzozowskim Gimnazjum podjęła studia we Lwowie, ale po
wybuchu wojny wróciła do Brzozowa, z którym
związała całe swoje późniejsze zawodowe i prywatne życie, i w którym mieszka do chwili obecnej.
Pracowała w Narodowym Banku Polskim, w czasie okupacji uczyła również w Szkole Handlowej,
razem m.in. z ówczesnym dyrektorem Gimnazjum
Michałem Mrozowskim.

nazjum. Tamte czasy były biedne, ludność
z okolic Brzozowa, a i z samego miasta, była
w większości uboga. Uczniowie, wywodzący się z wiosek przylegających do BrzozoHenryka Gubernat
wa, dochodzili do szkoły, zdarzało się, że
i boso, a po powrocie do domu pomagali rodzicom w gospodarstwie. Ci, co
mieszkali dalej, wynajmowali stancje na terenie miasta, a to, razem z czesnym,
stanowiło dla wielu rodzin prawdziwe finansowe wyzwanie. Procentowało to
natomiast wyjątkową pilnością uczniów, ich przykładaniem się do nauki, której nie lekceważono, powtarzanie klasy powodowałoby bowiem dodatkowy
wysiłek finansowy, którego nie wszyscy rodzice byliby w stanie udźwignąć.
Trzeba stwierdzić też, że był wówczas wyjątkowy pęd do wiedzy, młodzież
garnęła się do nauki, posłusznie podporządkowywała się szkolnym rygorom,
raczej nie ryzykowała naruszania szkolnej
dyscypliny, której pilnowali i nauczyciele,
i księża.

M.T.
Przed paru miesiącami
I Liceum Ogólnokształcące im.
Króla
Kazimierza
Wielkiego
M.T. Które ze szkolnych zakazów były
w Brzozowie obchodziło uroczyście
dla uczniów szczególnie dotkliwe? Czy
100-lecie swojego istnienia. Jest
były takie?
Pani absolwentką Dostojnej JubilatH.G. Trudno powiedzieć, obowiązywało
ki. Uczęszczała Pani do Gimnazjum
dużo różnych zakazów. Na ich straży stali
w okresie przełomowym nie tylko
przede wszystkim nauczyciele, którzy pildla tej szkoły, ale całego szkolninowali dyscypliny nie tylko w szkole, konctwa w kraju, wprowadzano botrolowali też uczniowskie stancje, sprawwiem wówczas w życie ogólnokradzali, czy po godzinie dwudziestej (w lecie
jową reformę szkolnictwa, w myśl
– po 21,00) młodzież szkolna nie spaceruktórej dotychczasowe 8-letnie gimje po ulicach. Nie wolno było na własną
nazjum ustępowało miejsca dwurękę urządzać np. w domach potańcówek,
stopniowemu systemowi szkoły
w szkole, pod okiem nauczycieli i rodziśredniej, tj. 4-letniemu gimnazjum
ców, w określonych porach, organizowano
i następującemu po nim 2-letniemu
wieczornice, wypełnione np. skeczami lub
liceum określonego typu. Ostatinnymi pomysłowymi występami uczniów,
nia - ósma klasa dotychczasoweczęsto inicjowanymi przez nauczycieli.
go gimnazjum kończyła naukę
W latach 30-ch pojawiło się w Brzozowie
w 1938 roku. Rok wcześniej zdawała
prywatne kino, funkcjonowało w budynku
Pani swoją maturę w brzozowskiej
Sokoła pod nazwą „Goplana”, ale uczAlma Mater. Porozmawiajmy, proniom na seanse filmowe nie było wolno
szę, o Pani latach gimnazjalnych,
chodzić. Kino traktowane było jako źródGimnazjaliści z prof. Czyżewskim
o atmosferze szkoły, do której Pani
ło
zgorszenia, piętnował je z ambony także
przed budynkiem nowej szkoły
uczęszczała, przede wszystkim
ówczesny proboszcz ks. Kielar. Pamiętam,
o Pani gimnazjalnych nauczycielach. Jak Pani że zakaz chodzenia do kina czytany był w klasach – ogłoszenie „szło” z klasy
wspomina tę szkołę po latach?
do klasy, mimo to co sprytniejsi gimnazjaliści usiłowali różnymi sposobami
H.G. Dla mnie, jak i dla całego mojego pokolenia, dostać się do budynku kina i obejrzeć film, bo była to wielka pokusa, a przede
lata spędzone w Gimnazjum były czasem szczegól- wszystkim nowość, która młodzież zawsze pociąga. Na ogół jednak młodzież
nym. Gimnazjum funkcjonowało w Brzozowie już się tym szkolnym rygorom podporządkowywała. Nie słyszało się o jakichś
ponad 20 lat i odgrywało w naszej małej mieści- gorszących ekscesach uczniów. Nie przypominam sobie jakiejś nagłośnionej
nie bardzo ważną rolę. Znalezienie się w szeregach sytuacji, dotyczącej naruszenia szkolnej dyscypliny, chociaż moim rówieśgimnazjalistów wyróżniało i nobilitowało. Wyso- nikom, jak już wspomniałam, nie brakowało pomysłów, nie zawsze szczęślikie wymagania stawiane uczniom, a także koszty wych, dla uatrakcyjnienia niełatwego uczniowskiego życia. Trzeba przyznać
kształcenia były w tamtych czasach istotną barie- nauczycielom, że nawet, gdy zdarzyło im się poskramiać jakieś wybryki uczrą dla wielu moich rówieśników, którzy, choćby niów, np. w czasie kontroli stancji, to tego nie nagłaśniali – ogół społeczności
i z tych względów, mogli tylko marzyć o nauce w gim- uczniowskiej o tym nie wiedział.
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MT. Wagary uczniowskie były zapewne w Pani
gimnazjalnych czasach nie do pomyślenia, a czy
zdarzały się, nie budzące obecnie zgorszenia,
wzajemne sympatie męsko-damskie wśród uczniów?
H.G. I jedno, i drugie było nie do pomyślenia.
Wagary się nie zdarzały, samo pojęcie: „wagary”
w ogóle wówczas nie istniało. Młodzież, nawet
z obawy przed lekcjami, raczej nie naruszała świadomie w ten sposób szkolnej dyscypliny, przynajmniej oficjalnie za moich czasów takiego zdarzenia nie nagłośniono, byłoby ono dla uczniów zbyt
dużym ryzykiem. A wzajemne sympatie? Była to
„śliska” sprawa. Nawet, jeżeli się zdarzały, były
utrzymywane w ścisłej tajemnicy, zwłaszcza przed
nauczycielami. Źle było widziane spacerowanie parami w szkole i na ulicy, gdzie zresztą nauczycieli
omijało się z daleka.
M.T. W czym jeszcze przejawiała się szkolna
dyscyplina?
H.G. Na pewno dotyczyła też obowiązku noszenia
szkolnych mundurków, z których zresztą uczniowie
byli dumni i chętnie je nosili. Pamiętam jeszcze
dziewczęce mundurki z marynarskim kołnierzem,
z lamówkami. Potem pojawiły się szkolne fartuchy,
które szyło się m.in. z pożądanej wówczas brukseliny – był to rodzaj niemnącej tkaniny, którą się dobrze nosiło. Wymagana była też określona długość
dziewczęcych spódniczek.
M. T. A jak ubierali się nauczyciele?
H.G. Na ogół starannie, elegancko – mężczyźni zawsze w garniturach, pod krawatem, a jeżeli
chodzi o panie, to naszą dziewczęcą uwagę przyciągała swoim sposobem ubierania się prof. Antonina Dżoga-Przewłocka - moja nauczycielka
j. polskiego. Miała swój styl, pamiętam, że chodziła
w obuwiu na płaskim obcasie, ubierała się zawsze
w brązowe spódnice – w różnych odcieniach brązu,
do nich wkładała jasne koszulowe bluzki, przyozdabiane pod szyją odpowiednio dobranymi kolorystycznie kokardkami z jedwabnych wstążeczek. Powstała
nawet w związku z tym słynna „Oda do wstążeczki”,

spopularyzowana przez harcerki. Jako uczennica nie interesowałam się zbytnio tym, jak się ubierają profesorowie, a jednak dokładnie zapamiętałam styl
prof. Dżogi.
M.T. A jaką była nauczycielką?
H.G. Bardzo wymagającą, budziła respekt uczniów, którym imponowała
przede wszystkim wiedzą. Przyjechała do Brzozowa ze Lwowa, z tytułem
doktora, chociaż się tym osiągnięciem naukowym nie afiszowała. Doktoryzowała się na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie, w katedrze
Juliusza Kleinera. Temat jej pracy doktorskiej
brzmiał: „Tragizm Żeromskiego”. Była rygorystką, umiała zdyscyplinować uczniów, ale potrafiła też, odpowiednimi pytaniami, pobudzić
do myślenia, wymagała samodzielnego formułowania wniosków. Budziła prawdziwy respekt,
ale cieszyła się sympatią i szacunkiem uczniów.
Była jednym z nielicznych nauczycieli, którzy
rozumieli, że są umysły matematyczne i niematymatyczne. Ceniła mądrych uczniów. Pamiętam, jak jeden z moich kolegów, dobry matematyk - Stefan Kościński powiedział dr Dżodze,
że nie będzie czytał wierszyków. Uszło mu to
na sucho, bo go lubiła. On jeden miał odwagę
powiedzieć tak prof. Dżodze. (Ten uzdolniony
prof. Antonina Dżoga-Przewłocka młody człowiek, niestety, nie przeżył wojny,
zginął w Lasach Janowskich). Ja postrzegałam
dr Dżogę trochę jak brzozowską „Siłaczkę”, która usiłowała nam – nieśmiałym, na pewno zakompleksionym z powodu małomiasteczkowego środowiska,
uczniom przybliżyć wielki świat, ośmielić nas, a przede wszystkim wpoić nam
jak najwięcej wiedzy. Skutecznie mobilizowała do czytania lektur, prowadziła zresztą szkolną bibliotekę. Uaktywniła harcerstwo żeńskie, chociaż sama
harcerką nie była. Poświęcała uczniom wiele swojego czasu, zachęcała ich
do aktywności fizycznej. Pamiętam też, jak odwiedziłam z prof. Dżogą chorą
na gruźlicę harcerkę z mojej drużyny (Gienię Miksiewiczównę) w jej domu.
Wówczas nie widziałam w tym zdarzeniu nic nadzwyczajnego, dzisiaj – po
latach oceniam to jako niezwykły gest ze strony naszej nauczycielki, która naprawdę zasłużyła na uczniowski szacunek. Chociaż pracowała w Brzozowie
tylko pięć lat, zostawiła w nim po sobie trwały ślad, zwłaszcza w harcerstwie.
J.polskiego uczyła nas w Gimnazjum jeszcze prof. Leontyna Drogomirska,
postrzegana w szkole jako opiekunka dziewcząt. Zapamiętałam ją jako osobę
skromną, spokojną, ułożoną, troszczącą się o uczniów, nastawioną do nich
niezwykle opiekuńczo. Stworzyła szkolny teatr, który przyciągał wielu uzdolnionych pod tym względem gimnazjalistów.
Mieczysława Trześniowska

Tradycje, zwyczaje, obrzędy

Świętego Wojciecha
Wojciech to imię słowiańskie. Składa się z dwóch członów: woj – wojownik
oraz ciech. Ten ostatni człon odnajdujemy
również w innych wyrazach, jak pociecha,
czy uciecha.
Hagiografia zna tylko jednego świętego noszącego to imię. Postać tego świętego zaważyła na szybkim awansie kulturowym Polski w kręgu chrześcijańskiej
Europy oraz na historycznej rozbudowie
polskiej organizacji kościelnej. Święty Wojciech spędził w Polsce zaledwie
kilka ostatnich miesięcy swojego życia.
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Jego znaczenie jednak dla naszych ziem
jest tak wielkie, że współcześni i potomni
uznali go za patrona Polski.
Święty Wojciech Adalbert urodził
się w Czechach około 956 roku. Jego ojciec był głową możnego rodu. Początkowo rodzice chcieli, aby ich przedostatni
syn został rycerzem. Jednak w czasie niebezpiecznej choroby dziecka ślubowali,
że uzdrowionego syna poświęcą służbie
Bogu. Wojciech wyzdrowiał i w 972 roku
został odwieziony na naukę do szkoły
katedralnej w Magdeburgu. Wykazywał

Jan Paweł II przy grobie św. Wojciecha
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duże zdolności umysłowe, kształcił się
pod okiem znanego uczonego Otryka,
wreszcie był ukochanym uczniem arcybiskupa Adalberta, którego imię przybrał,
mając 16 lat. Jako Adalbert figuruje we
wszystkich dotąd znanych dokumentach.
Pod tym również imieniem znany jest na
Zachodzie.
Po śmierci arcybiskupa Adalberta wrócił Wojciech do Pragi, znajdując
miejsce przy tamtejszym biskupie Dytmarze. Gdy ten wkrótce zmarł, powołano Wojciecha na biskupa Pragi. Jego
konsekracja odbyła się 29 czerwca 983
r. Celem jego pracy biskupiej było służenie innym. Propagował życie wypełnione
pracą i modlitwą. Oddawał się działalności charytatywnej. Odwiedzał więzienia,
wysłuchiwał biedaków, chodził na targi
niewolników. Zabiegał o wzmocnienie
zasad moralnych wśród duchownych,
występował przeciwko łamaniu celibatu,
piętnował wielożeństwo.
Widząc, że jego praca i upomnienia
są daremne, opuścił stolicę biskupią i udał
się do Rzymu, by wszystko przedstawić
papieżowi Janowi XV. Ten nie zwolnił go
z obowiązków biskupich, ale pozwolił mu
oddalić się na pewien czas dla przemyślenia wszystkiego od początku. Wojciech
wraz ze swym bratem Radzimem wybrał
się do Ziemi Świętej. Przebywał także
przez trzy lata w klasztorze benedyktynów w Rzymie.
Gdy w Pradze zmarł jego sufragan
i zastępca Falkold Czesi zażądali powrotu Wojciecha. Wrócił więc i zabrał się za
budowę kościołów tam, gdzie były osady
ludzkie. Starał się także o dokładniejsze
wyznaczenie i utrwalenie dokumentem
cesarskim granic diecezji praskiej. Wysłał
też wówczas misjonarzy na Węgry. Stanął w obronie kobiety oskarżonej o cudzołóstwo, na dworze książęcym w Pradze, rzucając na jej morderców klątwę.
W akcie zemsty oprawcy napadli na Libice, rodzinny gród św. Wojciecha, spalili
go i zamordowali czterech braci świętego
wraz z ich rodzinami. Wojciech przebywający wówczas w Rzymie z ogromną
boleścią przyjął tę wiadomość i postanowił nie wracać do Pragi. Udał się na dwór
cesarza Ottona III jesienią 996 r. Stamtąd
pojechał na dwór Bolesława Chrobrego,
gdzie przebywał jego brat Sobibór, jedyny uratowany z pogromu. Król chciał
zatrzymać Wojciecha jako swego pośrednika w misjach dyplomatycznych. Kiedy ten odmówił, dał mu król do osłony
30 wojów na wyprawę misyjną do Prus.
Z Wojciechem wyruszyli jego brat Radzim i subdiakon Benedykt Bogusza, który znał język pruski i miał być tłumaczem.
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Przez Gdańsk udali się w okolice Elbląga.
Wojciech wszędzie nauczał i chrzcił tamtejszą ludność.
W piątek 23 kwietnia 997 r. Prusowie otoczyli misjonarzy, związali i powlekli na niewielki pagórek. Tam jeden
z kapłanów pogańskich zadał Wojciecho-

Święty Wojciech

Grób świętego Wojciecha

wi pierwszy śmiertelny cios. Potem sześć
włóczni przebiło jego ciało. Głowę męczennika odcięto i wbito na żerdź. W wieku 41 lat Wojciech oddał duszę Bogu.
Prusowie puścili wolno Radzima
i Benedykta wysyłając ich do króla po
okup. Chrobry wykupił ciało biskupa
i złożył uroczyście w Gnieźnie. Cesarz
Otton III zwrócił się do papieża Sylwestra II o kanonizację Wojciecha. Stało się
to w roku 999.
Święty Wojciech jest obok Matki
Bożej i św. Stanisława Biskupa, głównym
patronem Polski oraz patronem kilku diecezji, w tym gnieźnieńskiej i gdańskiej.

Jego imię jest u nas bardzo popularne.
Ku jego czci wybudowano w Polsce 170
kościołów. Corocznie do trumny z jego
relikwiami przybywa Episkopat Polski
i rzesze wiernych.
Kult św. Wojciecha szerzył się
w Polsce już od jego śmierci, a że dzień
poświęcony temu męczennikowi wypada
w okresie wzmożonych prac rolniczych
i pierwszych wypasów bydła na łąkach,
kultura ludowa ustanowiła tego świętego
szczególnym opiekunem tych zwierząt.
„Na świętego Wojciecha wołowi pociecha, bo się najadł trawy, że ledwie dycha”.
Wierzono, że wigilia św. Wojciecha jest
dniem szczególnej działalności czarownic
odbierających krowom mleko. Okadzano
więc bydło dymem z ziół poświęconych
na Matkę Boską Zielną, wiele zwierząt
miało zawieszone na rogach wianuszki ze
święconych ziół i znak krzyża uczyniony
święconą kredą w Trzech Króli.
Opuszczające zagrodę bydło uderzano święconymi palmami, dawano krowom i wołom do zjedzenia sól czy kawałek chleba ze stołu wielkanocnego.
Piękny obrzęd pod tytułem „Krasula” nawiązujący do wypędzania krów
na pierwsze wypasy, odczyniania uroków, pilnowania domostwa i bydła przed
czarownicami posiada w swym repertuarze zespół obrzędowy „Graboszczanie”
z Grabownicy Starzeńskiej, w pow. brzozowskim. Nagrodzony został I miejscem
w Tyczynie podczas Przeglądu Zespołów
Obrzędowych woj. podkarpackiego.
Po dniu św. Wojciecha wyruszali
na hale pasterze z owcami. Były to tzw.
redyki. Była to ważna uroczystość w pasterskiej społeczności dawnych wsi podkarpackich, pełna magicznych zabiegów,
mających zapewnić pomyślny przebieg
wypasu przez cały sezon, trwający do
dnia św. Michała – 29 września. Liczono
owce dokładnie, okadzano, zabierano ze
sobą do szałasów święcone zioła, kreślono nad stadem znak krzyża, żeby złe nie
miało do niego przystępu.
Z dniem 23 kwietnia związane są
liczne przysłowia: „Na Świętego Wojciecha, naszego patrona już się w zbożu
schowa i zając, i wrona”, „Święty Wojciech sieje, a święty Marek się z niego
śmieje”, „Grzmot w świętego Wojciecha
to chłopięca uciecha”, „Gdy na Wojciecha rano plucha, do połowy lata będzie
ziemia sucha”, „Jeśli na świętego Wojciecha deszcz pada, to trzecia kopa siana na
łąkach przepada”, „Taka pszenica zwykle
urodzajna bywa, która na święty Wojciech
przepiórkę przykrywa”, „Dla ojca pociecha, mieć syna Wojciecha”.
Halina Kościńska
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Jak leczyć pokrzywki?
P

okrzywka jest jedną z częstych chorób skóry. Jest niejednolitym zespołem chorobowym, w którym wykwitem pierwotnym jest bąbel
pokrzywkowy. Jego cechą jest szybkie powstawanie i szybkie zanikanie najczęściej po kilkunastu godzinach, bez pozostawiania zmian na
skórze. Bąble pokrzywkowe tworzą się na skutek zwiększonej przepuszczalności naczyń włosowatych i przesączania się osocza krwi do
przestrzeni międzykomórkowej skóry. Zmianom towarzyszy świąd,
a niekiedy pieczenie.
Pokrzywka może być ostra – krótkotrwała oraz przewlekła
– trwająca dłużej niż 6 tygodni. Pojedynczy bąbel pokrzywkowy, w pokrzywce ostrej oraz przewlekłej utrzymuje się krótko, najczęściej kilka
godzin, natomiast wysiewy kolejnych bąbli mogą trwać kilka miesięcy, a nawet lat. Częstym powodem pokrzywki, która charakteryzuje
się nagłym pojawieniem się na skórze czerwonych lub białych bąbli,
są alergie pokarmowe. Reakcje te wywołuje uwolniona w organizmie
histamina, a leczy się ją zazwyczaj, po wykonaniu testów skórnych,
poprzez unikanie uczulających pokarmów oraz podawanie leków przeciwhistaminowych.
Pokrzywka może wystąpić w każdej części ciała, a często towarzyszą jej dodatkowe objawy jak: szybkie męczenie się, gorączka,
nudności, bóle głowy, biegunka. Osoba uczulona może mieć trudności z oddychaniem ponieważ następuje obrzęk śluzówki górnych dróg
oddechowych, wtedy należy natychmiast udać się do alergologa gdyż
może to być reakcja anafilaktyczna, bardzo często tragiczna w skutkach. Schorzenie może przejść w stan chroniczny, jeżeli dana osoba
narażona jest na powtarzający się kontakt z substancją uczulajacą.
Pokrzywkę często wywołuje użądlenie lub ukłucie owada czy też
kontakt skóry z niektórymi substancjami albo roślinami (pierwiosnek).
Produktami, które często wywołują pokrzywkę są : skorupiaki, truskawki (szczególnie te, które są pryskane chemicznymi środkami ochrony
roślin i nawożone chemicznie), seler, orzeszki ziemne, dodatki do żywności Tartrazyna (E102) – powszechnie stosowana do barwienia żywności na żółto lub pomarańczowo, erytrozyna-barwnik czerwony,leki
(szczególnie salicylany, penicylina). Produktami zawierającymi salicylany są także niektóre owoce, zwłaszcza jagodowe i suszone, zioła
i przyprawy oraz słodycze wyprodukowane z mięty pieprzowej i lukrecji. Innymi częstymi powodami pokrzywki są bakterie, sierść zwierząt,
pleśnie oraz infekcje wirusowe.
Pokrzywka może wystapić po naświetlaniu się w solarium. Beta
– karoten barwnik owoców i warzyw jest pomocny w łagodzeniu pokrzywki wywołanej naświetlaniem. Pokrzywka może wystąpić także
po spożyciu większej ilości kaszy gryczanej. W przypadku skłonności
do pokrzywki należy wyeliminować z diety produkty uczulające po wykonaniu testów u alergologa, natomiast należy włączyć do diety takie
produkty jak : pełne ziarno, strączkowe, zielone owoce i warzywa, pomidory, podroby, ryby, chude mięso, drób. Produkty te zawieraja witaminę PP, która pomaga powstrzymać uwalnianie histaminy. Witamina
PP czyli amid kwasu nikotynowego (niacyna), bierze udział w procesach utleniania tkankowego. Działa wielokierunkowo, m.in. rozszerza
naczynia krwionośne, zmniekszając cisnienie krwi, działa korzystnie
w schorzeniach skóry i błon śluzowych, w chorobach ośrodkowego
układu nerwowego, w miażdżycy, stwardnieniu rozsianym, zapaleniu
nerwu trójdzielnego.
Z dobrym wynikiem, zwłaszcza w pokrzywce przewlewkłej stosowane są zioła, odwar: po 20 gramów liść orzecha, korzeń łopianu,
kora kruszyny, liść brzozy, korzeń kozłka, szyszka chmielu. Zioła wymieszać i jedną łyżke stołową zalać szklanką wody, gotować jedną minutę, przecedzić, pić letni płyn 2 razy dziennie po pół szkanki między
posiłkami. U chorych ze skłonnością do zaparć należy uregulować codzienne wypróżnianie stosując napar z Normosanu. W okresie wysiewu pokrzywki w celu złagodzenia świądu zaleca się papki, zawiesiny
i roztwory zawierające 1% mentolu. Wyraźna poprawa następuje też
po kąpielach osłaniających z emolientami lub preparatami na bazie
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

wyciągu z owsa (owies powinien pochodzić z upraw ekologicznych i nie może być zaprawiany chemicznie).
Cechą charakterystyczną pokrzywki wywołanej jest pierwotnie występujący świąd bez widocznych
zmian skórnych, zmuszający pacjenta do drapania się.
Dopiero na skutek urazu związanego z drapaniem powstają po kilku minutach bąble utrzymujące się do kilku
godzin. Zmiany te ułożone są przeważnie linijnie i często
zaostrzają się po narażeniu na stres.
Pokrzywka z zimna występuje częściej u dzieci,
a czynnikiem wywołującym powstawanie bąbli jest spadek temperatury otoczenia chorego. Zmiany chorobowe
umiejscawiają się na odkrytych częściach ciała. Zaostrzenia zmian skórnych występują po kąpieli, w czasie
jazdy na rowerze, przy narażeniu na silny wiatr, podczas
oddychania mroźnym powietrzem. Podczas jedzenia lodów może dojść do niebezpiecznego dla chorego obrzęku
dróg oddechowych i warg, co stwarza trudności w oddychaniu. Po kąpieli w zimnej wodzie może dojść do gwałtownego wydzielania histaminy i utraty przytomności.

Pokrzywka opóźniona z ucisku występuje najczęściej w czwartej dekadzie życia, częściej u mężczyzn.
Przewlekle działający ucisk wywołuje głębokie obrzęki obejmujące tkankę podskórną. Wykwity są bolesne,
a zmianom mogą towarzyszyć bąble pokrzywkowe w innej okolicy. Niekiedy występuje również podwyższona
temperatura ciała, bóle stawów, podwyższone wartości
OB.
Pokrzywka cholinergiczna występuje najczęściej u młodych mężczyzn. Drobne bąble pokrzywkowe
otoczone czerwoną obwódką wywołuje wysiłek fizyczny
i przegrzanie. Zmianom skórnym często towarzyszy osłabienie, spadek ciśnienia, skurcz oskrzeli. Pokrzywka cholinergiczna może współistnieć z pokrzywką wywołaną
i z zimna. Rozpoznanie potwierdza się próbą wysiłkową,
która doprowadza do spocenia i wysiewu babli. Należy
pamietać o konieczności doboru obciążenia wysiłkiem
odpowiednio do wieku i wydolności krążeniowo-oddechowej pacjenta.
Pokrzywka kontaktowa – wykwity pokrzywkowe występują w miejscu kontaktu z substancją wyzwalającą, która może prowokować bąble także o innej
lokalizacji oraz choroby atopowe dróg oddechowych..
Pokrzywka ta najczęściej wywołana jest przez leki, sierść
i naskórek zwierząt, kontakt z niektórymi tkaninami lub
guzikami i zapinkami. Przyczyną zmian w obrebie dłoni
są najczęściej środki spożywcze i rękawice lateksowe.
Pokrzywka kontaktowa może być związana z mechanizmem immunologicznym i nieimmunologicznym. Testy
diagnostyczne wykonuje się w specjalistycznej poradni
alergologicznej.
Pokrzywka naczyniowa – bąble pokrzywkowe
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wywołane są obecnością kompleksów immunologicznych odkładających się w ścianach naczyń. Cechą charakterystyczną jest
utrzymywanie się bąbli przez ponad 24 godziny w tym samym
miejscu. Zmianom skórnym nie towarzyszy świąd, natomiast
obserwuje się równocześnie podwyższoną temperaturę, bóle
stawów, dolegliwości jelitowe. Ten rodzaj pokrzywki może towarzyszyć chorobom układowym oraz zakażeniom wirusowym

NZOZ Centrum Rehabilitacji
„VITA” – REH w Brzozowie

ul. Mickiewicza 33 (przy dworcu PKS)
czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 16.00
świadczy następujące formy terapii:
Masaż:
- klasyczny
- limfatyczny
- dzieci metodą Shantala
- rehabilitacja ruchowa
Fizykoterapia:
- laseroterapia
- elektroterapia
- magnetoterapia
- terapia ultradźwiękowa
- światłolecznictwo

wątroby. Rozpoznanie potwierdza badanie histopatologiczne
zmian skórnych, w którym stwierdza się lekocytoklastyczne zapalenie naczyń.
Obrzęk naczynioruchowy bez bąbli pokrzywkowych
– izolowany obrzęk może być wyrazem niepożądanego działania leków np. inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę – składników leków przeciwnadciśnieniowych. Zaburzenia
mogą być uwarunkowane genetycznie. Do rozwoju obrzęków
może dochodzić już we wczesnym dzieciństwie. Niekiedy czynnikiem wyzwalającym może być uraz mechaniczny np. usunięcie zęba. Rozpoznanie pokrzywki jest stosunkowo proste, ale
ustalenie czynników przyczynowych choroby bywa bardzo
trudne (konieczne jest wykonanie odpowiednich testów w poradni alergologicznej). Podstawą leczenia pokrzywek jest eliminacja czynnika przyczynowego.
W większości przypadków głównym mediatorem wyzwalającym bąble pokrzywkowe jest histamina. Dlatego też leki
przeciwhistaminowe są główną grupą preparatów stosowanych
w leczeniu pokrzywek. Preparatami z wyboru są leki przeciwhistaminowe drugiej generacji. Pozbawione są one całkowicie
działania kardiotoksycznego. Niekiedy korzystne jest dołączenie (głównie na noc) leków przeciwhistaminowych pierwszej
generacji, mających działanie sedatywne (antazolina, klemastyna lub hydroksyzyna).
Lek.alergolog Irena Kędzierska
Mgr inż. Waldemar Kędzierski

Specjalistyczny Gabinet Lekarski

Realizacja świadczeń wykonywana jest bez oczekiwania. W zakres naszych usług wchodzą również wizyty w domu
pacjenta. Kontakt tel. 609 742 916.

Lek. Irena Kędzierska
Specjalista alergolog, Specjalista chorób płuc, Pediatra
Tel. 606 966 241

Henryk Fredyk, wieloletni
bramkarz i trener Brzozovii
Wzorem był Szymkowiak

Nikt nie tłumaczył mu konieczności gry na
przedpolu, nie pokazywał właściwych dla golkipera
zachowań podczas akcji rywali, nie prezentował ustawień w określonych sytuacjach, nie prowadził z nim
stricte bramkarskich treningów. Henryk Fredyk tajniki zachowań między słupkami zgłębiał sam. A sposobów do poznania bramkarskiej sztuki miał kilka.

Karny, który decydował o awansie

W całej karierze golkipera Henrykowi Fredykowi
pomagała przede wszystkim znakomita ogólna sprawność
fizyczna. Wrodzone predyspozycje pozwalały interweniować w sytuacjach wymagających skoczności i zwinności. Z kondycją też nie miał problemów. Bez niczego
wytrzymywał całe mecze, a sił - przynajmniej na początku kariery - musiało mu starczyć jeszcze na kilkukilometrowy powrót piechotą z meczów. – To był taki element
treningu – żartuje Henryk Fredyk. – Zaczynałem grać
w piłkę w Zmiennicy w 1949 roku. Na tamtejszy stadion
docierałem oczywiście piechotą. Pamiętam dokładnie
swój debiut, kiedy wraz z czterema kolegami z Brzozowa
reprezentowaliśmy Zmiennicę w meczu przeciwko Haczowowi. Spotkanie miało duże znaczenie, bo większość
poprzednich potyczek na swoją stronę rozstrzygali Ha38

Drużyna Brzozovii. Henryk Fredyk stoi drugi z lewej.

czowiacy. Tym razem było inaczej. Wygrała Zmiennica, a my nie kryliśmy radości, choć łatwo nie było i mecz kosztował nas sporo sił i nerwów. Haczów był dobrą drużyną i trzeba się było mocno napracować,
żeby ją pokonać – wspomina były zawodnik. Henryk Fredyk jeszcze
chwilę pograł w Zmiennicy i zaczął realizować swoje marzenie o grze
w zespole z Brzozowa. Najpierw zastępował pierwszych bramkarzy,
a później sam otrzymał szansę wyjścia na murawę w pierwszym składzie. Przełomem w jego karierze okazał się mecz ze Szczepańcową,
decydujący o awansie z klasy C do B. – Końcówka sezonu zrobiła się
wyjątkowo emocjonująca. Na 1 miejscu była Szczepańcowa z punktem
przewagi nad Brzozowem. Na ostatni mecz sezonu jechaliśmy właśnie
do Szczepańcowej. Gospodarzom wystarczał remis, my musieliśmy wyZapraszamy na stronę Starostwa Powiatowego w Brzozowie http://www.powiatbrzozow.pl
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grać. Dobrze nam szło do 88. minuty. Prowadziliśmy 2-1 i byliśmy blisko celu. Niestety w samej końcówce, po faulu na polu
karnym, sędzia podyktował rzut karny dla gospodarzy. Gdyby
strzelili i wyrównali, odebraliby nam awans. Stałem w bramce
jak zahipnotyzowany. Wybrałem prawy róg i rzuciłem się. Strzelec posłał piłkę również w to miejsce i wybiłem ją za słupek.
Dzięki temu dowieźliśmy zwycięstwo do ostatniego gwizdka
i mogliśmy cieszyć się z awansu do klasy B – opowiada były
bramkarz.

ry w przeszłości prowadził lwowskie drużyny. Za jego namową,
w 1962 roku ukończyłem kurs instruktora i zacząłem prowadzić
grupy młodzieżowe. Przez kilka lat byłem równolegle zawodnikiem i trenerem – mówi Henryk Fredyk. Poważny szkoleniowy
sukces zanotował w 1971 roku, awansując z Brzozovią do Ligi
Juniorów ówczesnego województwa rzeszowskiego. Jego podopieczni byli rewelacją rozgrywek, a cały sezon zakończyli na
4 miejscu, zmagając się między innymi z Karpatami Krosno,
Czarnymi Jasło, czy Stalą Sanok. W 1970 roku zakończył czynną karierę zawodniczą. Jako trener natomiast zaczął pracować
z seniorami. Sukces zanotował w sezonie 1979-1980, kiedy
Brzozovia pod jego wodzą awansowała do IV ligi.

Wszyscy chcieli trenować

Przywitanie przed meczem

Zawodnik i trener

Po sukcesie w Szczepańcowej piłkarska pasja Henryka
Fredyka jeszcze się rozwinęła. Nabrał pewności siebie, stał się
mocnym punktem brzozowskiej drużyny. Cały czas poszerzał
wiedzę o piłce, o treningach z fachowych książek, pisanych
przez piłkarskie nazwiska z górnej półki. To drugi sposób Henryka Fredyka na robienie szybkich postępów. Ponadto podglądał
najlepszych bramkarzy w akcji. Do dzisiaj ma prasowe zdjęcia,
na których polscy i zagraniczni bramkarze interweniują, popisując się widowiskowymi paradami. Wzorem dla ówczesnego
golkipera Brzozovii był Edward Szymkowiak, przeszło 50-krotny reprezentant Polski, uczestnik dwóch igrzysk olimpijskich,
bramkarz Ruchu Chorzów, Legii Warszawa i Polonii Bytom.
Wielokrotny mistrz Polski, zdobywca Pucharu Polski. Obydwu
zawodników połączyła jedna cecha: pracowitość. Obydwaj musieli indywidualnie odkrywać tajniki bramkarskiego rzemiosła,
we własnym zakresie poszerzać wiedzę na temat wykonywanego fachu. – Różni nas oczywiście przebieg kariery. Szymkowiak
był jednym z najlepszych bramkarzy w historii polskiej piłki.
Gdybym trenował w większym ośrodku, to może i ja bym się wybił. Nie ma co jednak gdybać. Mogłem realizować swoją pasję
i to jest dla mnie najważniejsze. Dlaczego akurat stojąc w bramce? Trudno powiedzieć. Jakoś od zawsze, od czasów szkolnych,
broniłem na bramce. Pewnie dlatego, że dobrze mi szło. Lubiłem
zawsze gimnastykę, a te umiejętności przydają się bramkarzowi.
Pamiętam do dziś, jak w liceum pod okiem Adama Piecucha ćwiczyliśmy na przyrządach. Ponadto chodząc we wczesnej młodości na mecze widziałem w akcji brzozowskich bramkarzy: Jana
Tesznara i Andrzeja Walechiewicza, którzy swoją postawą ukierunkowali mnie na tę pozycję. W polu jednak też potrafiłem grać.
W jednym z meczów sprawdzaliśmy młodego bramkarza, a ja
zagrałem w przodzie i… zdobyłem trzy gole. Wygraliśmy wtedy
z Zarszynem bodaj 5-2 – podkreśla Henryk Fredyk.
Coraz lepsza postawa na boisku szła w parze z coraz
szerszą wiedzą teoretyczną na temat treningu piłki nożnej. Pan
Henryk czytał o szkoleniu zarówno seniorów, jak juniorów.
Chłonął kolejne jednostki treningowe, czy rozrysowywane
plany taktyczne. Między innymi Arpada Csanadiego, znakomitego węgierskiego piłkarza. To sprawiało z kolei, że zaczął
myśleć o przekazywaniu tej wiedzy młodym adeptom futbolu.
– Do pomysłu tego przekonał mnie trener Edward Borkowski, któe-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

- Czasy, w których grałem w piłkę, czy trenowałem zawodników, były zupełnie inne od współczesnych. Gra w piłkę
była przede wszystkim pasją, wielką frajdą. Nikt nie myślał
o dorabianiu się na piłce. Żyliśmy od niedzieli do niedzieli, od
meczu do meczu. Kiedy prowadziłem drużyny w różnym przedziale wiekowym, to na treningach miałem nawet 50 piłkarzy.
Młodzież garnęła się do piłki. Do dzisiejszych frekwencji ciężko to porównywać – opisuje ówczesne zainteresowanie grą
w piłkę Henryk Fredyk. Kariera zawodnicza i szkoleniowa dała
mu dużo satysfakcji, pozwoliła zrealizować dziecięce marzenia,
pozostawiła wspomnienia. Pan Henryk ma do czego wracać,
a wydarzenia sprzed kilkudziesięciu lat odświeża mu z pietyzmem przechowywana dokumentacja. Do dzisiaj ma zeszyty
z konspektami zajęć treningowych, wycinki prasowe, książki,
zdjęcia. – Piłka pozwoliła mi też utrzymać kondycję, pomogła
zadbać o zdrowie. Na szczęście omijały mnie kontuzje. Raz tylko,
w meczu z Bieszczadami Ustrzyki Dolne, złamałem rękę – przedstawia pozytywne strony gry w piłkę Henryk Fredyk. Piłkarską
przygodę godzić musiał oczywiście z pracą zawodową. Przez
37 lat był zatrudniony w Powiatowym Związku Gminnych
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Brzozowie. – Wcale
nie było łatwo godzić piłki z życiem zawodowym i obowiązkami

„Zasłużony Trener” H. Fredyk odbiera gratulacje od Starosty Z. Błaża

rodzinnymi. Małżonka Zofia, również pracowała, była nauczycielką języka polskiego. Wzajemne zrozumienie, dobra organizacja czasu, chęć pomagania sobie, wspierania się, pozwoliły
na realizację mojej pasji, żonie na skończenie wyższych studiów,
i co najważniejsze, wychowanie dwóch córek. Zresztą muszę dodać, że z córkami, jak i teraz z czworgiem wnucząt, problemów
nie było żadnych – podsumowuje Henryk Fredyk. Były piłkarz
i bramkarz Brzozovii otrzymał podczas ostatniego X Jubileuszowego Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu
Brzozowskiego tytuł „Zasłużony Trener”.
Sebastian Czech
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SPORT/ROZRYWKA

Rywale zbyt silni
20 kwietnia br. I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie było gospodarzem
Półfinału Wojewódzkiego Licealiady w koszykówce dziewcząt. W zawodach oprócz
miejscowej drużyny udział wzięły: II LO w Sanoku, II LO w Jaśle i II LO w Krośnie.
Jako pierwsze do walki przystąpiły „licealistki” z Brzozowa i Krosna. Po zaciętej walce i emocjonującej końcówce minimalnie lepsze okazały się przyjezdne,
które ostatecznie wygrały 28 – 25. W następnym meczu zmierzyły się ekipy z Sanoka
i Jasła. Nietrudno było tu wskazać faworyta, gdyż pierwszy z teamów, to drużyna
naszpikowana zawodniczkami ligowego „Gimbalu” Tarnawa Dolna. Sam mecz miał
jednostronny przebieg, a końcowy wynik 42 – 6 mówi wszystko.
W kolejnym meczu miejscowe niestetety znów przegrały. Tym razem minimalnie lepsze okazały się jaślanki 30 – 24. I kto wie jak potoczyłby się mecz, gdyby nie
„przespane” przez gospodynie dwie pierwsze kwarty, po których to drużyna jasielska prowadziła aż 27 – 7. Dopiero później zaczął się szaleńczy pościg miejscowych,
jednak na wygraną brakło czasu. W meczu decydującym o pierwszym miejscu koszykarki z Sanoka nie dały żadnych szans rówieśniczkom z Krosna wygrywając 66
– 14. Tym samym awansowały do finału wojewódzkiego, z kolei drużyna krośnieńska
Zawodniczki z Sanoka w kolejnej skutecznej akcji
wywalczyła awans do baraży turnieju finałowego.
Zawody prowadzone przez przemyskich sędziów przebiegały
Tadeusz KROTOS
w przyjaznej atmosferze. Zwycięska drużyna otrzymała okazały pu- rysownik, ilustrator,
char, a pozostałe pamiątkowe dyplomy.
karykaturzysta
Drużyny grały w następujących składach:
I LO Brzozów: Karolina Olejarska, Klaudia Woźniak, Gabriela
Urodził się i mieszka w Gliwicach na Śląsku. Od 1962 r. gruntował Gołąb, Katarzyna Warchoł, Klaudia Fuksa, Karolina Glazer, Weroswoją wiedzę z zakresu rysunku, ma- nika Foryś, Kinga Rozum, Ewelina Knurek, Kamila Antoń, Diana
larstwa i grafiki w kółkach plastycz- Baran. Opiekun – Artur Cyparski.
nych przy boku znanych gliwickich
artystów, plastyków. Fascynuje się
twórczością hiszpańskiego surrealisty
Tadeusz Krotos
Salwadore Dali. Od 1990 r. rozpoczął
przygodę z malarstwem i grafiką, a od 1996 r. z rysunkiem
satyrycznym. Wykonywał ilustracje do książek. Jego rysunki prezentowane są na wystawach w kraju i za granicą.

Mecz pomiędzy II LO Sanok a II LO Jasło

II LO Sanok: Natalia Smorul, Katarzyna Kuzio, Małgorzata Smorul, Jolanta Górska, Justyna Dziedzina, Kinga Radwańska, Paulina
Stach, Paulina Faka, Małgorzata Bentkowska, Jolanta Bieńczak,
Milena Pelczarska. Opiekun – Krzysztof Czech.
II LO Krosno: Jagoda Cząstkiewicz, Barbara Blok, Zofia Perec,
Sylwia Stadnicka, Emma Boczar, Anna Jasiczek, Natalia Fajkiel,
Paulina Lubojemska, Agnieszka Nikody, Magdalena Owsiak, Karina Fajkiel. Opiekun – Jacek Dawidko.
II LO Jasło: Edyta Skrzyszowska, Katarzyna Jagielska, Anna Kwilarz, Karolina Piekarz, Natalia Niemiec, Anna Świerzowska, Gabriela Gajecka, Kamila Kardaś, Klaudia Suska, Anna Radwańska,
Sara Kowalczyk. Opiekun – Jacek Książek.
Marek Szerszeń
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HOROSKOP i KRZYŻÓWKA
BARAN (21 III – 20 IV)
Pamiętaj, że w życiu trzeba być elastycznym, nagiąć się czasem do
okoliczności, ustąpić innym, zmienić swoje plany. Tego właśnie wymagał będzie od Ciebie ten miesiąc. Na gruncie zawodowym będą
działy się rzeczy, które dadzą Ci wiele do myślenia. I choć nie przyjdzie Ci to
łatwo będziesz musiał przyznać innym rację, zmienić swoje postępowanie i
kierunek działania.
BYK (21 IV – 21 V)
W maju wykażesz się ogromną mobilizacją i bojowym nastrojem.
Wreszcie zrobisz to, do czego od dawna nie mogłeś się zabrać, przez
co pieniądze mogą do Ciebie napłynąć z zupełnie nieoczekiwanej
strony. Twój spryt, pomysłowość i intuicja sprawią, że na polu zawodowym nie
będziesz miał sobie równych.
BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Przed Tobą bardzo dobry miesiąc. Nie będziesz miał sobie równych w
osiąganiu sukcesów zawodowych. Wraz z początkiem miesiąca weźmiesz się ostro do pracy i nawet jeśli ostatnio narobiłeś sobie zaległości to teraz je raz dwa nadrobisz. W drugiej połowie miesiąca trzymaj nerwy na
wodzy, relacje z pewnymi osobami staną się mocno napięte.
RAK (22 VI – 23 VII)
Wszystkie plany i projekty teraz właśnie mają szanse realizacji. Nawet te najbardziej ryzykowne uda Ci się doprowadzić do szczęśliwego końca. W maju możesz liczyć na szczególne szczęście w miłości. Jeśli jesteś
wolnym Rakiem spotkasz się z wieloma zmianami, niewykluczone, że czeka
Cię nieoczekiwana podróż.
LEW (24 VII – 23 VIII)
Maj wniesie w Twoje życie sporo zmian. Wraz z początkiem miesiąca
zaczniesz tryskać energią i nie będzie dla Ciebie rzeczy niemożliwych.
Poszerzysz swoje horyzonty i co ważne, otworzysz się na nowe możliwości. To

ROZRYWKA

dobry miesiąc na wyrwanie się z niewygodnych ograniczeń, porzucenie nałogów i zakończenie toksycznych związków.
PANNA (24 VIII – 23 IX)
W tym miesiącu nie zabraknie Ci odwagi. Podejmiesz decyzje, z którymi nosisz się od bardzo dawna. Mogą one dotyczyć każdej sfery
Twojego życia. Jeśli chodzi o związki, to te trwające tylko dzięki sile
rozpędu, zostaną zakończone właśnie teraz. Niewykluczona zmiana pracy, miejsca zamieszkania czy nawet stanu cywilnego.
WAGA (24 IX – 23 X)
W maju wszystko pójdzie jak po maśle. To, co kiedyś wydawało Ci się
nieosiągalne, teraz dostaniesz właściwie na tacy. Nie bądź zachłanny
ani też nie wybrzydzaj, wybierz tylko te oferty, którym jesteś w stanie
sprostać i podołać. Będzie to oczywiście miało przełożenie finansowe, im więcej
obowiązków, tym grubszy portfel.
SKORPION (24 X – 22 XI)
Maj będzie dla większości Skorpionów z pozoru zwykłym, ale bardzo miłym miesiącem. Więcej się będzie działo w życiu tych z Was,
którzy nie noszą na palcach obrączek. W towarzystwie rozsiewać będziecie wokół siebie czar i urok, dzięki czemu z pewnością zwrócicie na siebie
uwagę. W pracy energia będzie Was rozpierać a brak wiary w siebie pójdą w
niepamięć.
STRZELEC (23 XI – 22 XII)
Przed Tobą pracowity miesiąc. W swoim działaniu będziesz musiał
kierować się ograniczonym zaufaniem i rozwagą. Pojawi się wiele
okazji do szybkich i łatwych pieniędzy, ale przed skorzystaniem z nich
dokładnie wszystko przeanalizuj, bowiem może się okazać, że zamiast zyskać,
tracisz. Niestety na sukces będziesz musiał zapracować.
KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I)
Przed Tobą dość ciężki miesiąc. Niestety, na Twoje barki spadną dodatkowe obowiązki i choćbyś dwoił się i troił, sam im
nie podołasz. Postaraj się znaleźć kogoś do pomocy. Odłóż na bok to, co może zaczekać i w pierwszej kolejności
zajmij się najpilniejszymi sprawami. W drugiej połowie
miesiąca na rzecz pracy będziesz zmuszony zrezygnować z części swoich planów.
WODNIK (21 I – 19 II)
Maj wróży szereg problemów i komplikacji na
gruncie zawodowym. Twoje relacje z pewnymi
osobami zostaną bardzo mocno zakłócone, ale
nie obawiaj się, Twoja pozycja zawodowa nie jest zagrożona. Staraj się nie wdawać w żadne przepychanki,
bądź czujny, bowiem w Twoim zawodowym otoczeniu
jest osoba, która stara Ci się zaszkodzić.
RYBY (20 II – 20 III)
W tym miesiącu czekają Cię huśtawki nastrojów. W pierwszej maja świat wyda Ci się
wspaniały, doświadczysz szczęśliwych splotów okoliczności, pojawią się przed Tobą różnego rodzaju wyjątkowe okazje i szanse. Druga połowa miesiąca uzmysłowi
Ci, że jednak nie jest tak różowo, że na sukces trzeba
sobie zapracować. Najważniejsze jednak być nie rezygnował z realizacji planów.
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REKLAMA

TERMINARZ KINA „SOKÓŁ” - Maj 2010
1, 2, 4 DOM ZŁY                                             
prod. Polska, od lat 15 		
godz. 18:00
Kryminał, dramat
Czas: 106 min
7, 8, 9, ALICJA W KRAINIE CZARÓW
10, 11 prod. USA, od lat 10
Fantasy, familijny, przygodowy

godz. 17:00                 
Czas: 108 min

7, 8, 9, RÓŻYCZKA
10, 11 prod. Polska, od lat 15
Dramat

godz. 19:00                 
Czas: 118 min

14, 15, 16, ZŁODZIEJ PIORUNA:
17, 18
Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy
prod. Kanada, USA, od lat 12
Komedia, fantasy

godz. 17:00                 
Czas: 132 min

14, 15, 16, TRICK
17, 18
prod. Polska, od lat 15
Komedia kryminalna

godz. 19:30                 
Czas: 95 min

21, 22, 23, POZDROWIENIA Z PARYŻA
24, 25
prod. Francja, od lat 15
Akcja

godz. 17:00                 
Czas: 92 min

22, 23, 24, AUTOR WIDMO
25
prod. Francja,Niem., od lat 15
Dramat, Thriller

godz. 19:00                 
Czas: 128 min

1, 2 VI KSIĘŻNICZKA I ŻABA                                             
prod. USA, od lat B/O 		
godz. 18:00
               Animacja
Czas: 97 min
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Kasa czynna pół godziny przed seansem.
Terminarz może ulec zmianie
z przyczyn niezależnych od kina.
Tel. (013) 43 419 38 (wew. 29), www.kino.bdk.net.pl
Seanse organizowane tel. (013) 43 419 38
(wew. 26); 695 378 107.
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