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XVI sesja Rady Powiatu 
Brzozowskiego

Jacek Cetnarowicz

Rada Powiatu w Brzozowie zebrała się 14 grudnia br. na XVI 
sesji, której przewodniczył Henryk Kozik. Po przyjęciu porządku 
obrad Radni wysłuchali sprawozdań z wykonania uchwał i wnio-
sków z poprzedniej sesji oraz działalności Zarządu Powiatu w okre-
sie międzysesyjnym.

Następnie Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawach:
- programu współpracy powiatu brzozowskiego z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2008,
- przyjęcia do prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej 

związanych z przeprowadzeniem poboru w 2008 r.,
- zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wielkości środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2007 r.,

- zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w Ro-
dzinnym Domu Dziecka w Brzozowie,

- powiadomienia Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu o obo-
wiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego,

- zmian w budżecie Powiatu Brzozowskiego na 2007 rok,
- uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długotermi-

nowego,
- odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Rad-

nym Markiem Owsianym.
W kolejnej części sesji poświęconej interpelacjom i zapyta-

niom radnych poruszono między innymi kwestię przygotowania 
Zarządu Dróg Powiatowych do utrzymania zimowego dróg powia-
towych, o czym szczegółowo poinformował Kierownik ZDP Kazi-
mierz Tympalski. Radni zwrócili także uwagę na potrzebę uspraw-
nienia działalności Laboratorium Centralnego oraz Izby Przyjęć  

Skarbnik Powiatu Barbara Wilusz przedstawiła
uchwałę w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Brzozowskiego na 2007 r. 

w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie.
Na koniec obrad wystąpił Antoni Kolbuch, który prze-

kazał Radnym informację o powstaniu „Fundacji Promocji 
Zdrowia im. dr nauk medycznych Stanisława Langa na rzecz 
Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego 
Ośrodka Onkologicznego”. 

Następnie Powiatowy Inspektor Sanitarny Tadeusz Pió-
ro zwrócił uwagę na możliwość wystąpienia ognisk „ptasiej 
grypy” w naszym regionie i obowiązującym w związku z tym 
zakazie wypuszczania drobiu z pomieszczeń gospodarczych. 

Z kolei Starosta Zygmunt Błaż poinformował Radnych 
o finalizacji działań na rzecz utworzenia w Brzozowie w 2008 
roku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Na zakończenie Starosta oraz Przewodniczący Rady 
złożyli wszystkim życzenia z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia.

XVII sesja Rady Powiatu Brzozowskiego
Pod przewodnictwem Henryka Kozika,  

w dniu 31 grudnia 2007 roku odbyła się ostatnia 
w ubiegłym roku sesja Rady Powiatu. Po od-
czytaniu porządku obrad i przyjęciu protokołu  
z poprzedniej sesji Radni wysłuchali sprawo-
zdań:
- z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej 

sesji,
- z działalności Zarządu Powiatu w okresie mię-

dzysesyjnym,
- z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Po-

rządku Publicznego w 2007 roku.
Rada przyjęła także uchwały w sprawach:

- zmian w budżecie Powiatu Brzozowskiego na 
2007 rok,

- przystąpienia Powiatu do Stowarzyszenia Lo-
kalna Grupa Działania „Ziemia  Brzozowska”. 
Korzyści płynące z członkostwa w tym Stowa-
rzyszeniu przedstawił Radnym Wicestarosta 
Janusz Draguła. Do reprezentowania Powiatu 
w LGD Rada Powiatu upoważniła Starostę 
Brzozowskiego Zygmunta Błaża,

- zawarcia porozumienia z Województwem Pod-
karpackim, dotyczącego wspólnego przygoto-

wania i realizacji projektu Systemu 
Elektronicznej Komunikacji dla 
Administracji Publicznej, którego 
celem będzie modernizacja admi-
nistracji samorządowej poprzez 
zwiększenie poziomu wykorzysta-
nia nowoczesnych technologii in-
formacji i komunikacji. Realizacja 
projektu spowoduje wzrost poziomu 
usług administracyjnych dla miesz-
kańców świadczonych drogą elek-
troniczną.

Następnie Wicestarosta Ja-
nusz Draguła przedstawił Radzie in-
formację na temat najważniejszych 
osiągnięć powiatu i jego jednostek 
organizacyjnych w 2007 roku.

Na zakończenie obrad Prze-
wodniczący Rady Henryk Kozik 
złożył wszystkim obecnym serdecz-
ne życzenia z okazji nadchodzącego 
2008 roku.

Jacek Cetnarowicz

Radni Rady Powiatu w Brzozowie podczas sesji
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Z życia powiatu

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

20 grudnia ub.r. miało miejsce posiedzenie Społecznej 
Rady Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpa-
ckiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza. 

W trakcie spotkania podjęto uchwały w sprawach: 
wyrażenia opinii dotyczącej zmian w planie finansowym  
i inwestycyjnym Szpitala na rok 2007, wyrażenia opinii  
w sprawie planu finansowego i inwestycyjnego szpitala na 
rok 2008 i pozyskania kredytu w formie podwyższenia kwo-
ty debetu na rachunku bieżącym z przeznaczeniem na sfinan-
sowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej Szpitala.

Członkowie Rady mieli okazję zapoznać się z sytuacją 
finansową Szpitala, którą przedstawił Dyrektor Antoni Kol-
buch. Wynika z niej, że brzozowski Szpital rok 2007 finan-

18 grudnia ub.r. odbyło się posiedzenie Brzozowskiego Kon-
wentu Samorządowego. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz 
powiatu: Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż i Wicestarosta Janusz 
Draguła, Burmistrz Brzozowa – Józef Rzepka, a także Wójtowie: 
Gminy Nozdrzec – Antoni Gromala, Gminy Domaradz – Jan Pilch, 
Gminy Dydnia – Jerzy F. Adamski oraz gminy Haczów – Stanisław 
Jakiel. Z uwagi na poruszane tematy w spotkaniu wzięli również 
udział: Edward Ząbek – Komendant Powiatowy Policji i Mirosław 
Szmyd – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas Konwentu omówiono sprawy związane z członko-
stwem gmin i powiatu w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania 
„Ziemia Brzozowska”, które funkcjonuje od 2006 r. i pozyskało 
środki na realizację projektu z programu LEADER +. Członkostwo 
samorządów w stowarzyszeniu umożliwi aplikowanie o środki fi-
nansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dostępne w la-
tach 2007 – 2013 (ok. 11 mln zł). LGD będzie wybierało projekty 
do realizacji, które mogą być składane przez samorządy, kościoły, 
organizacje pozarządowe i przedsiębiorców. Projekty mają przyczy-
niać się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz promowania 
obszarów wiejskich.

Ponadto członkowie Konwentu wysłuchali sprawozdań do-
tyczących stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 
powiatu brzozowskiego w 2007 r. oraz ewentualnych zagrożeń wy-
nikających ze zbliżającego się okresu świąteczno-noworocznego.

Pierwsze w bieżącym roku posiedzenie Brzozowskie-
go Konwentu Samorządowego odbyło się 16 stycznia. Oprócz 
członków Konwentu (Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, Wi-
cestarosta Janusz Draguła, Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz oraz 
przedstawiciele gmin: Zastępca 
Burmistrza Brzozowa Piotr Stań-
ko, także Jerzy F. Adamski -Wójt 
Gminy Dydnia, Antoni Gromala -
Wójt Gminy Nozdrzec, Stanisław 
Jakiel -Wójt Gminy Haczów, Jan 
Pilch- Wójt Gminy Domaradz  
i Marek Ćwiąkała - Wójt Gminy 
Jasienia Rosielna) wzięli w nim 
udział zaproszeni goście: ks. In-
fułat Julian Pudło, ks. Dziekan 
Franciszek Rząsa – Proboszcz 
Parafii Rzymskokatolickiej w 
Brzozowie, ks. Dziekan Adam 
Drewniak – Proboszcz Parafii 
Rzymskokatolickiej w Dydni,  
a także ks. Jan Balicki – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej  
w Nozdrzu i ks. Wiesław Przepadło – Proboszcz Parafii Rzym-
skokatolickiej w Domaradzu. 

W Konwencie uczestniczyli również: Henryk Kozik -
Przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego, Stanisław Pil-
szak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie, Roman 
Wojtarowicz – Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzu, także 
Adam Miłek – Przewodniczący Rady Gminy w Jasienicy Ro-
sielnej i Piotr Szul – Przewodniczący Rady Gminy w Dydni,  

a ponadto Edward Ząbek – Komendant Powiatowy Policji  
w Brzozowie, Mirosław Szmyd – Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, Tadeusz Pióro – Pań-
stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie i Antoni 
Kolbuch – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie.

Pierwszym tematem poru-
szanym w trakcie posiedzenia Kon-
wentu było omówienie możliwości 
pozyskania środków finansowych na 
działalność kulturalną i ochronę dóbr 
kultury. Szczegóły w tym zakresie 
obecnym przybliżył Wicestarosta Ja-
nusz Draguła. 

Następnie Dyrektor Szpitala 
Specjalistycznego w Brzozowie An-
toni Kolbuch wraz z Jerzym Kucz-
mą – Prezesem Zarządu Fundacji im.  
dr nauk med. Stanisława Langa omó-
wili zagadnienia dotyczące nowopo-
wstałej fundacji. 

Fundacja Promocji Zdrowia im. 
dr nauk med. Stanisława Langa swoją działalność rozpoczęła 13 
grudnia br. Powstała głównie, by wspierać Szpital Specjalistyczny  
w Brzozowie, zarówno przez pozyskiwanie środków finanso-
wych, jak i rzeczowych. Podkreślić jednak należy, że celem fun-
dacji jest promocja ochrony zdrowia na terenie całego obszaru 
działania, czyli całego powiatu brzozowskiego.

W kolejnej części Starosta Zygmunt Błaż zaprosił obec-
nych na uroczystości związane z wręczeniem odznaczeń oraz 
aktów mianowań na kolejne stopnie oficerskie dla powiatów 

Brzozowski Konwent Samorządowy

Uczestnicy konwentu

Brzozowski Konwent Samorządowy

sowo zakończył wynikiem pozytywnym. Ponadto miniony rok był 
czasem licznych zakupów, remontów i modernizacji (zakup nowo-
czesnego tomografu komputerowego, budowa bunkra dla akcelera-
tora Zakładu Radioterapii, uruchomienie oddziału opieki paliatyw-
nej i wiele innych).

Spotkanie zakończyło wzajemne połamanie się opłatkiem  
i złożenie życzeń świąteczno – noworocznych.

Rada Społeczna Szpitala

***********

Członkowie Rady 
Społecznej Szpitala
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bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego i brzozowskiego, które odbędą się 29 
stycznia br. w Brzozowskim Domu Kultury. Uroczystościom towarzyszyć bę-
dzie koncert Wojskowej Orkiestry Garnizonowej z Rzeszowa i występ Zespołu 
Wokalnego Quatro z Klubu Garnizonowego w Rzeszowie. 

W trakcie Konwentu po raz kolejny poruszony został temat członkostwa 
gmin i powiatu w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozow-
ska”, które umożliwi aplikowanie o środki finansowe z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich dostępne w latach 2007 – 2013 (ok. 11 mln zł). LGD będzie 
wybierało projekty do realizacji, które mogą być składane przez samorządy, koś-
cioły organizacje pozarządowe i przedsiębiorców. Projekty mają przyczyniać się 
do poprawy jakości życia mieszkańców oraz promowania obszarów wiejskich. 
Zagadnienia te omówił Piotr Tasz Naczelnik Wydziału Rozwoju Regionalnego 

i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego  
w Brzozowie. Następna część posiedzenia po-
święcona była tematyce związanej z organiza-
cją kolejnej edycji Konkursu Palm Wielkanoc-
nych i Konkursu Papieskiego, którą przybliżyła 
Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz. 

Zakończenie Konwentu stanowiło omó-
wienie spraw bieżących. Poruszana prob-
lematyka związana była przede wszystkim  
z koniecznością krzewienia patriotyzmu wśród 
młodego pokolenia Polaków. 

Magdalena Pilawska

Jacek Cetnarowicz: Jak podsumuje Pan miniony 2007 rok, 
który jednocześnie był pierwszym rokiem obecnej kaden-
cji?
Zygmunt Błaż: W 2007 roku głównym celem naszych działań 
była dalsza poprawa infrastruktury drogowej, placówek oświa-
towych jak również działania na rzecz modernizacji brzozow-
skiego szpitala i ośrodka onkologicznego.

J.C.: Co udało się dokonać jeśli chodzi o drogi powiatowe.
Z.B.: W ubiegłym roku udało się wykonać nową nawierzchnię 
bitumiczną na blisko 13 kilometrach dróg. Wartość inwestycji 
wyniosła ponad 1,8 miliona złotych. Znaczny udział w tej kwocie 
miały środki pochodzące z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji. Były to promesy Biura Do Spraw Usuwania 
Skutków Klęsk Żywiołowych na ogólna kwotę 1,25 miliona 
złotych. Reszta środków pochodziła z budżetu powiatu - ponad 
335 tysięcy złotych oraz gmin - 249 tysięcy złotych. Warto też 
wspomnieć, że przy wydatnej pomocy samorządów gminnych 
udało się wykonać prace remontowo-budowlane na ponad 2 ki-
lometrach chodników – wartość tych prac wyniosła 760 tysięcy 
złotych.

J.C.: Oprócz dróg i chodników równolegle prowadzone były 
prace przy likwidacji osuwisk i odtwarzaniu korpusu dro-
gowego.
Z.B.: Tak, w mijającym roku zakończyliśmy prace przy 5 osuwi-
skach na drogach Brzozów-Zmiennica (2 osuwiska), Krzemienna 
– Witryłów – Jurowce (2 osuwiska) oraz na drodze Brzozów-Wara. 
Wykonanie tych prac było możliwe dzięki pozyskaniu środków  
z budżetu państwa i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, które 
w kwocie około 1,7 miliona złotych zostały przekazane w for-
mie dotacji przez MSWiA, co stanowiło 80% kosztów inwesty-
cji, pozostałe środki w kwocie 419 tysięcy złotych pochodziły  
z budżetu powiatu, a całkowita wartość prac wyniosła ponad  
2 miliony złotych.

J.C.: Co z kolei udało się zrobić w placówkach oświatowych, 
dla których organem prowadzącym jest powiat brzozow-
ski?
Z.B.: Ubiegły rok był okresem intensywnego prowadzenia prac 
remontowych w szkołach. Najwięcej prac zostało wykonanych  
w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie, gdzie 
wymieniliśmy kosztem 160 tysięcy złotych stolarkę okienną  
w sali gimnastycznej i części pomieszczeń szkoły. Warto nad-

Zlikwidowane osuwisko na drodze Brzozów - Zmiennica

Wyremontowane szatnie w I Liceum Ogólnokształcącym 

Nowe okna i oświetlenie sali gimnastycznej w ZSB

Wywiad ze Starostą Brzozowskim Zygmuntem Błażem 

O minionym 2007 roku
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mienić, że 50 tysięcy złotych stanowiło dofinansowanie uzy-
skane w ramach programu „Wyrównywanie Szans Eduka-
cyjnych”. W sali gimnastycznej kosztem 45 tysięcy złotych 
wymieniono centralne ogrzewanie. Zakupiono także nowe 
szafki ubraniowe, ławki i krzesła za kwotę 49 tysięcy złotych. 
Klasopracownie, pokój nauczycielski i sala gimnastyczna 
zostały doposażone w nowy sprzęt, którego wartość wynio-
sła 30 tysięcy złotych. Łącznie z innymi zakupami i pracami 
remontowymi ogólna wartość środków, przeznaczonych dla  
I LO w Brzozowie wyniosła 425 tysięcy złotych. Prace remon-
towe prowadzone były także w Zespole Szkół Ekonomicznych 
gdzie najważniejszymi inwestycjami był remont sali gimna-
stycznej gdzie wymieniono stolarkę okienną, oświetlenie oraz 
modernizacja instalacji elektrycznej. Łączy koszt tych prac 
wyniósł blisko 83 tysiące złotych. Koszt pozostałych prac 
remontowych i zakupów wyniósł 71 tysięcy złotych. Wymie-
niliśmy także kosztem 91 tysięcy złotych stolarkę okienną  
w sali gimnastycznej i warsztatach Zespołu Szkół Budowla-
nych. Przygotowane zostało nowe laboratorium drogowe wraz  
z zapleczem. Całkowita wartość prac remontowych i zakupów 
wyniosła 185 tysięcy złotych.

J.C.: Poza szkołami średnimi powiat jest organem prowa-
dzącym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go oraz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. 
Z.B.: Rok 2007 był dla tych jednostek rokiem jubileuszowym. 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy świętował 40-le-
cie powstania, a Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
30-lecie. Z tej okazji decyzją Rady Powiatu SOSW zyskał 
patrona, którym został bł. Ks. Bronisław Markiewicz. Jeśli 
chodzi o inwestycje w tych placówkach na uwagę zasługuje 
opracowanie dokumentacji technicznej pod przyszłą budowę 
sali gimnastycznej dla SOSW oraz prace remontowe, które 
przeprowadziliśmy w internacie. Tam wymieniliśmy częścio-
wo stolarkę okienną, wyremontowaliśmy łazienki, korytarze 
i inne pomieszczenia za łączną kwotę ok. 68 tysięcy złotych. 
Sam budynek Ośrodka nie wymagał nakładów na inwestycje 
czy też prace remontowe, gdyż w poprzednich dwóch latach 
na jego gruntowny remont i modernizację wydatkowano kwo-
tę około 1,5 miliona złotych.

J. C.: Oprócz spraw oświatowych i drogowych ważnym 
elementem jest troska o sprawy służby zdrowia w powie-
cie.

Z.B.: Z optymizmem oceniam procesy zachodzące w Szpitalu 
Specjalistycznym w Brzozowie oraz Podkarpackim Ośrodku On-
kologicznym, który w ubiegłym roku obchodził 30-lecie istnie-

nia. Dzięki zaangażowaniu Dyrektora Szpitala Antoniego Kol-
bucha, członków Rady Społecznej Szpitala i naszym własnym,  
w ubiegłym roku udało się zrealizować szereg inwestycji i do-
konać zakupów nowej aparatury medycznej. Wymienię choćby 
zakup nowego tomografu komputerowego, który kosztował po-
nad 2,3 miliona złotych – na ten cel uzyskaliśmy dotację z Zin-
tegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  
w wysokości ponad 1,7 miliona złotych. Dostawa i mon-
taż tego urządzenia nastąpi w I kwartale 2008 roku. Inne 
ważne inwestycje to klimatyzacja Zakładu Radiotera-
pii, budowa bunkra dla drugiego akceleratora w Zakła-
dzie Radioterapii, przebudowa pawilonów szpitalnych  
A i B, oraz nadbudowa kolejnej kondygnacji nad Izbą Przy-
jęć. Przygotowana jest również dokumentacja rozbudowy 
z przebudową Bloku Operacyjnego. Poza tym zakupiono  
w ostatnim roku sprzęt i aparaturę medyczną o wartości po-
nad 0,5 miliona złotych. Wartość kosztorysowa inwestycji  
i zakupów wynosi ponad 10 milionów złotych z czego w 2007 
roku poniesiono nakłady w kwocie około 5,3 miliona złotych,  
w tym 2,2 miliona złotych stanowiły dotacje. 

J.C.: Na co jeszcze chciałby Pan zwrócić uwagę jeśli chodzi  
o współpracę samorządu powiatowego z gminnymi ?
Z.B.: Za osobisty sukces uważam bardzo dobrą współpracę 
Zarządu Powiatu z Wójtami i Burmistrzem Brzozowa, z który-
mi spotykamy się regularnie na posiedzeniach Brzozowskiego 
Konwentu Samorządowego, którego jestem przewodniczą-
cym. To szacowne gremium odgrywa istotną rolę dla rozwo-
ju  powiatu brzozowskiego. Z mojej inicjatywy przy wspar-
ciu Konwentu zostały podjęte działania na rzecz utworzenia  
w bieżącym roku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 
w Brzozowie. Zgodę na utworzenie Inspektoratu wydał już 
Główny Lekarz Weterynarii i Minister Rolnictwa. Podczas ob-
rad Konwentu wystąpiliśmy z propozycją przystąpienia gmin 
powiatu brzozowskiego do stowarzyszenia  Lokalna Grupa 
Działania „Ziemia Brzozowska”, które działa już od 2006.  
Korzyścią z członkostwa samorządów gminnych i samego powia-
tu w strukturach LGD-u będzie możliwość składania wniosków  
o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
projektów, które przyczynią się do poprawy życia mieszkań-

Nowy bunkier zakładu radioterapii

Wyremontowana część kuchni z nowym wyposażeniem
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13 grudnia br. rozpoczęła działalność Fundacja Promocji Zdro-
wia im. dr nauk med. Stanisława Langa na rzecz Szpitala Specjali-
stycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego 
im. Ks. Bronisława Markiewicza. 

Fundacja powstała, by wspierać Szpital Specjalistyczny  
w Brzozowie, zarówno przez pozyskiwanie środków finansowych, jak 
i rzeczowych. 

Ponadto celem nowopowstałej fundacji jest promocja i ochrona 
zdrowia, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, a także pomoc społeczna 
rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Fun-
dacja ma również działać na rzecz osób niepełnosprawnych oraz inte-
gracji europejskiej, przede wszystkim w zakresie ochrony zdrowia, a także 
ma promować i organizować wolontariat.

Nad funkcjonowaniem Fundacji czuwa dziewięcioosobowa rada zło-
żona z fundatorów z przewodniczącym Zygmuntem Błażem, pięcioosobo-
wy zarząd Fundacji z prezesem Jerzym Kuczmą oraz trzyosobowa komisja 
rewizyjna, której przewodniczącym jest Stanisław Łobodziński.

Fundacja w dużej mierze powstała z inicjatywy Zofii Lang, wdowy 
po Stanisławie Langu – lekarzu, który w brzozowskim szpitalu zatrudniony 

został 15 lutego 1958 r. Od 1974 r. aż do 1998 pełnił 
funkcję Ordynatora Oddziału Wewnętrznego. 

Zawsze z wielkim sentymentem odnosił się do 
tej pracy i do tego miasta. Mając to na uwadze, po 
śmierci męża, Pani Zofia postanowiła zaangażować 
się w działalność na rzecz brzozowskiego szpitala.

Nowa Fundacja 
w Brzozowie

Spotkanie założycielskie Fundacji

Magdalena Pilawska

ców czy promowania obszarów wiejskich.
J.C.: Wielu mieszkańców powiatu z uwagą śledzi działania 
samorządów na rzecz przeciwdziałania występowania zjawisk 
powodziowych, które na szczęście w 2007 roku nas ominęły. 
Z.B.: Istotnie jest to bardzo ważna kwestia, bowiem w ostatnim 
dziesięcioleciu przeżyliśmy 8 powodzi, które poczyniły szkody 
w mieniu prywatnym, gminnym i powiatowym na ogólną kwo-
tę ponad 198 milionów złotych. Aby przeciwdziałać możliwości 
występowania tego typu zagrożeń zostało podpisane w czerwcu 
ubiegłego roku porozumienie pomiędzy gminami Brzozów, Jasie-
nica Rosielna, Domaradz, Dydnia oraz powiatem brzozowskim,  
a Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych  
w Rzeszowie. Na jego podstawie postanowiliśmy kontynuować 
realizację projektu p.n. „Ochrona przed powodzią zlewni rzeki 
Stobnicy na terenie gmin: 
Brzozów, Jasienica Rosielna, 
Domaradz, Dydnia w powie-
cie brzozowskim, woj. Pod-
karpackie” Środki na realiza-
cję tego zadania w kwocie 167 
milionów złotych, zostały uję-
te przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego w wielolet-
nim programie modernizacji  
i budowy infrastruktury 
przeciwpowodziowej na lata 
2006-2013 przy udziale fun-
duszy infrastrukturalnych 
Unii Europejskiej. W tym miej-
scu chciałbym też wspomnieć o tym, że mieszkańcy powiatu pozytywnie od-
powiedzieli na apel o udział w zbiórce pieniężnej na rzecz poszkodowanych 
mieszkańców gminy Kłomnice koło Częstochowy, którzy ucierpieli podczas 
huraganu w lipcu ubiegłego roku. W związku z tym jeszcze raz pragnę po-
dziękować wszystkim darczyńcom, dzięki którym udało się zebrać 56 tysięcy 

Trąba powietrzna wyrządziła ogromne szkody

złotych. Środki te zostały przekaza-
ne w imieniu mieszkańców powiatu 
6 najbardziej poszkodowanym ro-
dzinom z tej gminy. Solidaryzując 
się z poszkodowanymi wielu miesz-
kańców naszego powiatu pamięta-
ło o pomocy udzielonej przez inne 
gminy z terenu Polski po powodzi, 
która miała miejsce w 2004 roku. 
Na zakończenie pragnę przekazać 
wszystkim mieszkańcom naszego 
powiatu serdeczne życzenia, zdro-

wia i wszelkiej pomyślności w 2008 roku.
J.C.: Dziękuję za rozmowę.

Przekazanie darów pieniężnych
dla poszkodowanych

Rozmawiał: Jacek Cetnarowicz
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Wyrwij murom zęby krat!
Zerwij kajdany, połam bat!

A mury runą, runą, runą
I pogrzebią stary świat!

Polska pamięta…
26 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 dzień grudnia ub.r. dla wielu 
Polaków był okazją do wspomnień i choć 
nie są one miłe powracają każdego roku 
o podobnej porze. 

Tego dnia, 26 lat temu, za-
miast Teleranka w telewizji pojawił 
się generał w czarnych okularach, 
który ogłosił wprowadzenie stanu 
wojennego. 

W rocznicę tego wydarzenia 
w Brzozowie odbyły się uroczysto-
ści upamiętniające bohaterów tam-
tego okresu. Ich organizatorami była 
miejscowa „Solidarność”, Starosta 
Brzozowski i I Liceum Ogólno-
kształcące w Brzozowie. Uroczysto-

ści rozpoczęła akademia w Brzozowskim 
Domu Kultury przygotowana przez mło-
dzież z I LO pod kierunkiem nauczycieli: 
Katarzyny Wawrzak, Magdaleny Sko-
czek, Michała Wolaka i Krzysztofa Ło-
bodzińskiego. Następnie w brzozowskiej 
Kolegiacie została odprawiona uroczy-
sta, koncelebrowana msza św. z udziałem 
władz samorządowych, pocztów sztanda-
rowych i delegacji wieńcowych. Całość 
obchodów zakończyło przejście i złoże-
nie kwiatów pod pomnikiem ks. Jerzego 
Popiełuszki. 

W obchodach 26 rocznicy wpro-
wadzenia stanu wojennego udział wzię-
ły władze powiatowe i gminne: Starosta 
Brzozowski Zygmunt Błaż, Wicestarosta 
Janusz Draguła, Przewodniczący Rady 
Powiatu i jednocześnie Przewodniczący 

„Solidarności” w Brzozowie - Henryk 
Kozik, Burmistrz Brzozowa Józef Rzep-
ka, Zastępca Burmistrza Piotr Stańko  
i Przewodniczący Rady Miejskiej Stani-
sław Pilszak oraz Adam Śnieżek – Radny 
Województwa Podkarpackiego i Tadeusz 
Misiak - przedstawiciel Eurodeputowa-
nego Mieczysława Janowskiego.   

Niestety z uwagi 
na wcześniej zaplanowa-
ny udział w obchodach 
rocznicowych w Rzeszo-
wie, do Brzozowa nie 
dojechała Ewa Leniart 
– Dyrektor Oddziału  
w Rzeszowie Instytutu Pa-
mięci Narodowej. Na ręce 
organizatorów przesłała 
jednak list, w którym na-

pisała: Obchody rocznicy 
wprowadzenia stanu wo-

jennego kierują nasze myśli ku temu, co  
w życiu państw i narodów najbardziej 

podstawowe, najcenniejsze - ku 
wolności i niezależności. Skła-
niają nas do refleksji nad dra-
matycznymi losami naszej Oj-
czyzny. Niewiele jest narodów  
w Europie, które poniosły więcej 
niż Polacy ofiar i przezwycięży-
ły więcej trudności na drodze do 

suwerenności i demokracji. Ta trudna 
historia stale do nas przemawia i ciągle 
czujemy wieź łączącą nas z poprzednimi 
pokoleniami, z wszystkimi tymi, którzy 
podjęli wyzwanie historii i walczyli o na-
szą wolność i niepodległość.

Organizatorzy uroczystości roczni-
cowych kierują serdeczne podziękowania 
na ręce Pana Wacława Bieńczaka – Wy-
roby Cukiernicze za wsparcie finansowe 
oraz Dyrekcji, opiekunów i młodzieży  
I LO w Brzozowie za przygotowanie 
pięknej oprawy artystycznej.

Część artystyczna w BDK

Złożenie kwiatów pod pomnikem  
ks. J. Popiełuszki

Biuro Posła Jana Burego
Prawa i Sprawiedliwości

ul. Mickiewicza 31 

Czynne od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 16.00

Poseł dyżuruje w pierwsze poniedziałki każdego miesiąca 
od stycznia do czerwca i od września do grudnia.

Pozostałe poniedziałki każdego miesiąca dyżury pełnić będzie asystent posła.

W biurze pełnić będzie dyżury również 
Adam Śnieżek Radny Sejmiku Wojewódzkiego 

W każdy drugi i czwarty piątek miesiąca w godz. od 15.00 do 17.00.

nr tel. 0-13 43 40 404

Msza św. w brzozowskiej Kolegiacie

Magdalena Pilawska
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6 grudnia br. Dyrektor Oddziału 
PFRON w Rzeszowie  Maciej Szymański 
i Wójtowie gmin Domaradz, Nozdrzec 
Dydnia, Jasienica Rosielna i Haczów 
w obecności Starosty Zygmunta Błaża 
podpisali w sali narad Starostwa Powia-
towego w Brzozowie umowę na realiza-
cję programu Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
„Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wy-
kształcenia przez osoby niepełnosprawne 
zamieszkujące gminy wiejskie oraz gmi-
ny miejsko-wiejskie”. 

Na realizację tego programu w ra-
mach obszaru A gminy otrzymały:
- Jasienica Rosielna  142 475,00 zł
- Dydnia                    121 931,95 zł
- Haczów                            101 475,00 zł 
- Domaradz                          70 954,60 zł
- Nozdrzec                           14 350,00 zł
dodatkowo w ramach obszaru B, gmina 
Haczów uzyskała 100 tysięcy złotych.
Program pilotażowy „Uczeń na wsi” rea-
lizowany jest na terenie gmin całego kraju 
od dnia 1 września 2007 r. do 30 czerwca 
2010 r. Województwo podkarpackie uzy-
skało na jego realizacje najwięcej środ-
ków w kraju, około 9 milionów złotych, 
z czego gminy z terenu naszego powiatu 
otrzymały łącznie 551 186, 55 zł

„UCZEŃ NA WSI – program pilo-
tażowy Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych - pomoc 
w zdobyciu wykształcenia przez osoby 
niepełnosprawne zamieszkujące gminy 
wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”.

Celem strategicznym programu jest 
wyrównanie szans w zdobyciu wykształ-
cenia przez uczniów, będących osobami 
niepełnosprawnymi, zamieszkujących 
gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. 

Adresatami programu są:
- w obszarze A osoby niepełnosprawne, 

posiadające ważne orzeczenie o niepeł-
nosprawności lub orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności, pobierające naukę 
w szkole podstawowej, gimnazjum lub 
w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłącze-
niem szkoły policealnej), mające stałe 
zameldowanie na terenie gminy. 

- w obszarze B adresatem programu są  
gminy, na terenie których mieszkają 

Program PFRON „Uczeń na wsi”
uczniowie posiadający ważne orzecze-
nia o niepełnosprawności.

Pomoc finansowa w ramach pro-
gramu udzielana jest ze środków PFRON 

pozyskanych przez gminy, 
które przystąpiły do realiza-
cji programu. Pomoc ta może 
obejmować następujące kosz-
ty:
W obszarze A
- Zakupu przedmiotów uła-
twiających lub umożliwiają-
cych naukę,
- Uczestnictwa w zajęciach 
mających na celu podniesie-
nie sprawności fizycznej lub 
psychicznej,
- Związane z dostępem do In-
ternetu
- kursów doszkalających  
w zakresie programu naucza-
nia i kursów językowych

W przypadku uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych 
przyznane, w ramach pro-
gramu, dofinansowanie może 
obejmować dodatkowo nastę-
pujące koszty: 
- opłaty za naukę (czesne), 
- zakwaterowania (gdy uczeń 
pobiera naukę poza miejscem 
stałego zamieszkania), 
- dojazdów do szkoły. 

Warunkiem uczestni-
ctwa w ramach obszaru A pro-

gramu jest: 
1) posiadanie ważnego orzeczenia o nie-

pełnosprawności lub orzeczenia o stop-
niu niepełnosprawności, 

2) rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki, 
3) stałe zameldowanie na terenie gminy. 
W obszarze B
- wydatki na zakup fabrycznie nowych 
pojazdów do przewozu uczniów niepeł-
nosprawnych.

Spotkanie z Dyrektorem Oddziału PFRON Maciejem Szymańskim

Podpisanie umowy

 Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks B. Markiewicza informuje, 

że dokonał zakupu sprzętu medycznego, a w tym:

 1. Tomograf – szt.1                                                     cena brutto:   1.800 000,00 zł
 2. Respiratory – szt. 3                                                cena brutto:        182.802.00  zł
 3. Centrala + 7 monitorów – kpl 1                               cena brutto:             334.999,12 zł
 4. Wózek reanimacyjny z defibrylatorem – kpl 1        cena brutto:               20.068,92 zł
                                                                                Łączna wartość:   2.337.870,04 zł
 

Zakup ww. sprzętu medycznego jest współfinansowany w wysokości 73,48 % kwoty całkowitych wydatków przez Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006, 
Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Działanie 1.3.

(red)
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21 grudnia 2007 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. 
Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie odbyły się szkolne ja-
sełka. Przygotowaniem uroczystości zajęła się siostra Anna Ko-
nieczna wraz z klasami: 3b i 3c. 

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Dorota Kamińska witając 
wszystkich zaproszonych gości, a w szczególności Starostę Brzo-
zowskiego Zygmunta Błaża, księdza Infułata Juliana Pudłę oraz 
licznie przybyłych nauczycieli emerytowanych. Oprócz Dyrektor 
życzenia do przybyłych skierował również Starosta, ks. Infułat,  
a także przedstawiciele Rady Rodziców. 

Tegoroczne jasełka były bardzo oryginalne. Ukazano histo-
rię szopki betlejemskiej nawiązując do przeszłości oraz teraźniej-
szości. Zaskakujące dialogi, barwne stroje i humorystyczne scenki 
przyciągnęły uwagę wszystkich przybyłych. Ciekawostką był rów-
nież udział żywych zwierząt. Wietnamskie świnki, choć bardzo 
wystraszone, w stu procentach spełniły swoje zadanie, jakim była 
rola zmutowanych genetycznie baranów…

Prawdziwą niespodziankę sprawiło grono pedagogiczne, 
które… zaśpiewało najpiękniejsze świąteczne kolędy. Co ciekawe, 
okazuje się, że nie tylko uczniowie posiadają jakieś ukryte talenty, 
ale także nasi drodzy pedagodzy. Cały chór nauczycielski został 
nagrodzony przez uczniów gorącymi brawami, jednak bisu się nie 
doczekaliśmy. 

Małgorzata Musiałek

„Czy istnieje na tym świecie miłość?”

Po przedstawieniu wszyscy udali się na klasowe wigi-
lie wraz z nauczycielami. Święta Bożego Narodzenia są wy-
jątkowe. Cechują je: cudowna atmosfera, gorączkowe przy-
gotowania, a przede wszystkim to, że spędzamy je w gronie 
najbliższych. 

A życzenia słyszymy nawet od obcych ludzi na dro-
dze… Te święta są prawdziwym cudem…

Jasełka przygotowane przez uczniów I LO

Wieloletnią tradycją Zespołu Szkół 
Ekonomicznych było organizowa-

nie zbiórki pieniędzy na rzecz niepełno-
sprawnych dzieci zamieszkujących Dom 
Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgro-
madzenia Sióstr Służebniczek NMP NP 
„Brzozów Zdrój”. I w tym roku uczniowie 
postanowili kontynuować ten zwyczaj. 

11 grudnia 2007 roku na terenie ca-
łego miasta wydelegowani przedstawicie-
le Samorządu Uczniowskiego odwiedzali 

urzędy, firmy, zakłady, 
sklepy, aby kwota na 
rzecz potrzebujących 
dzieci była jak najwięk-
sza. Dzięki wsparciu 
udało się zebrać kwotę 
ok. 1.470,00 zł.  Pienią-
dze te zostały przeka-
zane 21 grudnia 2007 r.  
w ośrodku Domu Po-
mocy Społecznej wraz 
z drobnymi upominka-
mi dla dzieci. 

Ze smutkiem na-
leży stwierdzić jednak, 
że jest to kwota o 700 zł 
niższa niż w 2006 roku. 
Czym więc spowodowany jest ten spadek ofiarności mieszkańców naszego miasta?

Z opinii uczniów zaangażowanych w kwestę wynika, że nawet w okresie przed-
świątecznym zbyt często skupiamy się na własnych potrzebach. Najważniejsze okazu-
ją się zakupy, prezenty, wystawne przygotowanie świąt zapominamy o tym, co w tych 
dniach jest najważniejsze i o tych pokrzywdzonych przez los.

Gorzka refleksja na temat współczesnego świata. Pozostaje mieć nadzieję, że  
w przyszłym roku będzie lepiej. Za hojność tych wszystkich, którzy wykazali dobra 
wolę i wsparli nasza akcję serdecznie dziękujemy.

Sabina Karnasiewicz

Mikołajki dla Caritasu

Przekazanie prezentów dla dzieci z Caritasu

fot. Elżbieta Leń

fot. Elżbieta 
Leń

- Jasełka 2007
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Szkolne spotkania opłatkowe to piękna, wieloletnia już trady-
cja w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie. 21 grudnia 2007 r.  
w sali gimnastycznej zebrali się uczniowie  i nauczyciele, aby wspól-
nie śpiewać kolędy i przełamać się opłatkiem.

W atmosferę świąt Bożego Narodzenia wprowadził zebranych 
montaż słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów technikum 
i liceum pod kierownictwem pedagog Agnieszki Sabat i ks. Tomasza 
Sieradzkiego.

Narodziłem się człowiekiem, abyś ty stał się dzieckiem Boga.
Narodziłem się z miłości, abyś ty nigdy nie wątpił w miłość.

Spotkanie opłatkowe  

Montaż słowno-muzyczny

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

W roku 2007 nastąpił znaczny wzrost środków Fundu-
szu Pracy jakimi dysponował Urząd na realizację programów 
na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i akty-
wizacji zawodowej osób bezrobotnych. W 2006 r. limit środ-
ków Funduszu Pracy wyniósł 4 784 200 zł, natomiast w 2007 
r. otrzymaliśmy na mocy decyzji Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej 6 421 600 zł (wzrost o 34%). Początkowy limit środków 
Funduszu Pracy wynosił 3 897 100 zł, jednak podejmowane 
działania spowodowały pozyskanie środków z rezerw Ministra   
i Samorządu Województwa w kwocie 2 524 500 zł. Dysponując 
odpowiednią kwotą środków Funduszu Pracy, Urząd mógł rea-
lizować w szerokim zakresie programy aktywizacji zawodowej, 
łagodzenia skutków bezrobocia, które są zapisane w ustawie  
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz.1001).  W ramach 
działań ustawowych Powiatowy Urząd Pracy realizował m.in. 
następujące programy: 

- „Szansa na pracę” – Działanie 1.2
- „Praca – reaktywacja” – Działanie 1.3

Programy te stanowiły kontynuację działań współfinanso-
wanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO 
RZL  i rozpoczętych w 2006 r. W ich realizacji uwzględniono 
staże (122 osoby), przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 
(56 osób), prace interwencyjne (9 osób), dotacje dla osób bezro-
botnych na podjęcie działalności gospodarczej (34 osoby), szko-
lenia (109 osób).
- „Praca, doświadczenie zawodowe – stop - długotrwałemu 
bezrobociu” – program realizowany w ramach rezerwy Sa-
morządu Województwa, w którym objęto: stażami (43 osoby), 
przygotowaniem zawodowym w miejscu pracy (35 osób), szko-
leniami (5 osób), pracami interwencyjnymi (6 osób). Celem po-
dejmowanych działań było umożliwienie zdobycia umiejętności 
i doświadczenia zawodowego osobom o niskich kwalifikacjach 
zawodowych oraz przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu 

Realizacja programów przez PUP w 2007 r.

Jak co roku w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie na 
przełomie XI i XII odbyły się szkolne eliminacje Olimpiady 

Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Od kilku lat stanowi ona 
stały punkt w szkolnym kalendarzu konkursów i cieszy się dużą 
popularnością wśród uczniów technikum. Finaliści szczebla 
centralnego są zwolnieni z części 
teoretycznej egzaminu potwier-
dzającego kwalifikacje zawodo-
we, co stanowi dodatkowy ele-
ment motywacyjny. 

Młodzież podbudowana 
osiągnięciami Rafała Gładysza 
w ubiegłorocznej edycji (finalista 
szczebla centralnego olimpiady) 
ochoczo wzięła udział w zmaga-
niach. Do eliminacji przystąpiło 
20 uczniów III i IV klas Techni-
kum Budowlanego. Olimpiada 
składała się z dwóch dziesięcio-
zadaniowych części, na rozwią-
zanie których uczniowie mieli 2x120 minut. Pięciu uczniów  

z najwyższą liczbą punktów zostało zgło-
szonych do zawodów okręgowych. Ko-
mitet Okręgowy WiUB w Rzeszowie, na 
posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2008 r. za-
kwalifikował do Zawodów Okręgowych 
XXI edycji Olimpiady następujących ucz-
niów: Krzysztof Dudek, Tomasz Mazur, 
Damian Bąk, Michał Hunia, Arkadiusz 
Kurcoń. Zawody te, odbędą się 8 marca 
2008 r. w Rzeszowie. Dla uczniów naszej 
szkoły będzie to dobra okazja do zapre-
zentowania się na terenie naszego okręgu. 
Wyjazd uczniów na Olimpiadę poprzedzi 
cykl dodatkowych zajęć z nauczycielami 

przedmiotów budowlanych.

Olimpiada Wiedzy 
i Umiejętności Budowlanych

Mariusz Dydek

Młodzież ochoczo wzięła udział w zmaganiach 

Halina Baran
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Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 24. 01. 2008 r.

1. Sprzedawca (staż)
2. Sprzedawca (stoisko mięsne)
3. Stolarz - cieśla
4. Fryzjer
5. Stolarz samodzielny

6. Elektryk
7. Nauczyciel przedmiotu 
    przedsiębiorczość
8. Robotnik produkcyjny
9. Murarz

10. Pomocnik murarza
11. Referent ds. transportu
12. Menager ds. transportu
13. Sprzedawca komputerów
14. Magazynier (staż)

poprzez przywrócenie kontaktu z pracą.
- „Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pra-
cy (IKD)” – program  Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej mający na celu przygotowanie osób z grup defa-
woryzowanych na rynku pracy do podjęcia i utrzymania 
zatrudnienia w zawodach poszukiwanych na lokalnych 
rynkach pracy. Zamierzeniem Programu IKD była: 
 - aktywizacja osób znajdujących się w szczególnie nieko-

rzystnej sytuacji na rynku pracy, 
 -  pomoc pracodawcom w pozyskaniu pracowników o po-

żądanych kwalifikacjach. 
Uczestnikami projektów aktywizacji zawodowej 

realizowanych w ramach programu IKD były w pierwszej 
kolejności osoby mające znaczne trudności ze znalezie-
niem pracy (określone w art. 49 ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy): 
- bezrobotni do 25 roku życia; 
- bezrobotni długotrwale; 
- bezrobotni powyżej 50 roku życia; 
- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych; 
- bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno 

dziecko do 7 roku życia; 
- bezrobotni niepełnosprawni. 

W ramach realizowanych działań szkoleniami ob-
jęto 23 osoby oraz 5 osób otrzymało jednorazowo środki  
z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.
- „Program Praca dla młodych – Dobry Start” - pro-
gram  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej celem któ-
rego było umożliwienie bezrobotnej młodzieży zdobycia 
pierwszego doświadczenia zawodowego, rozszerzenie 
posiadanych już kwalifikacji zawodowych, zdobycie za-
trudnienia oraz pomoc w podejmowaniu działalności go-
spodarczej. Dla każdej  osoby uczestniczącej w programie 
został opracowany Indywidualny Plan Działania, który 
obejmował: diagnozę możliwości preferencji młodego 
człowieka, przedstawienie mu oferty/ofert pracy, pomoc 
w wyborze pracodawcy oraz pomoc w nawiązaniu kon-
taktu z wybranym pracodawcą. Uczestnikami programu 
aktywizacji zawodowej Praca dla Młodych – Dobry Start 
byli młodzi bezrobotni do 25 roku życia (określeni w art. 
49 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy) mający trudności ze znalezieniem pracy.  
W pierwszej kolejności do udziału w programie skierowa-
ni zostali młodzi ludzie pozostający w rejestrach bezro-
botnych krócej niż 3 miesiące. Do odbycia stażu w ramach 
programu skierowano 37 osób.
- „Aktywna kobieta” - program  Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej, którego zasadniczym celem było 
zwiększenie wskaźnika zatrudnienia kobiet powyżej 50 
roku życia i ułatwienie bezrobotnym kobietom w wieku 
powyżej pięćdziesięciu lat udziału w przedsięwzięciach 
zwiększających szanse na podjęcie pracy i jej utrzyma-
nie lub uruchomienie własnej działalności gospodarczej. 

Projekt realizowany przez PUP miał na celu przygotowanie bezrobot-
nych kobiet do podjęcia pracy na stanowisku związanym z opieką nad 
dzieckiem, osobą starszą i niepełnosprawną. Zostało przeprowadzone 
szkolenie „Opieka nad dzieckiem, osobą starszą i niepełnosprawną”. 
Zajęcia kursu były prowadzone w formie warsztatów przez psycholo-
gów, pielęgniarki, rehabilitanta, lekarza pediatrę i lekarza geriatrę. Dla 
części przeszkolonych osób była to szansa na podjęcie zatrudnienia  
w placówce, w której odbywały się zajęcia praktyczne. Po zakończe-
niu realizacji programu 16 kobiet uzyskało niezbędną wiedzę i umie-
jętności do pracy na stanowisku związanym z opieką nad dzieckiem, 
osobą starszą i niepełnosprawną, część z nich uzyskało zatrudnienie. 
Należy podkreślić, że równie ważnym elementem było zwiększenie 
wśród uczestniczek programu swojej aktywności zawodowej i uwie-
rzenie w to, że kobieta po 50 roku życia wcale nie musi stać na prze-
granej pozycji na rynku pracy, wzrost poczucia wartości - elementy 
mobilizujące do aktywnego poszukiwania pracy.

Realizując zadania określone w ustawie o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie 
do udziału w programach skierował w 2007 roku 1255 osób  bezro-
botnych, obejmując ogółem 1602 osoby. Wydatki Funduszu Pracy na 
realizację programów rynku pracy wyniosły 6 421 550,68 zł. 

Szczegółowy zakres realizacji poszczególnych instrumentów/ 
programów rynku pracy przedstawia poniższa tabela „REALIZACJA 
PROGRAMÓW  NA  RZECZ  PROMOCJI  ZATRUDNIENIA, 
ŁAGODZENIA  SKUTKÓW  BEZROBOCIA  I  AKTYWIZACJI  
ZAWODOWEJ – ROK  2007”

Jacek Wójcik
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POWIATOWA  STACJA  SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

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

7 grudnia br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlanych odbyło się 
spotkanie z okazji Światowego Dnia AIDS. Wzięli w nim udział Sekretarz Powiatu 
Ewa Tabisz, Naczelnik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej Starostwa Powiato-
wego w Brzozowie Stanisław Pilszak, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Brzozowie Tadeusz Pióro, Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych Jan 
Prejsnar oraz uczniowie ZSB wraz z nauczycielami. 

Po powitaniu gości w części artystycznej wystąpili uczniowie Gimnazjum  
Nr 1 w Brzozowie, którzy pod kierownictwem Elżbiety Graboń i Małgorzaty Zajdel 
przygotowali inscenizację zatytułowaną. 
„Pozwolenie na istnienie”. Było to ujmu-
jące przedstawienie losów narkomana, 
który zachorował na AIDS i doświadcza 
braku akceptacji społecznej dla ludzi do-
tkniętych narkomanią i AIDS.

Następnie prelekcję na temat HIV 
oraz AIDS przedstawił Dyrektor T. Pió-
ro. Powiedział m.in. co kryje się pod po-
jęciem HIV, AIDS, przytoczył dane licz-
bowe na temat ilości osób zarażonych 
i umierających na tę chorobę w skali 
Polski. Podał także przykład wybitne-
go koszykarza NBA Magica Johnsona, 
który jako pierwszy wśród sportowców 
publicznie oświadczył, że jest nosicie-
lem wirusa HIV czy Freddie’go Mercury – wokalisty zespołu Queen, którego śmierć 
na AIDS uświadomiła milionom osób na świecie, jakim wielkim zagrożeniem jest 
HIV. W ciepłych słowach wspomniał też o Marku Kotańskim człowieku, który już  
w osiemdziesiątych latach organizował pomoc dla osób dotkniętych wirusem HIV 
oraz chorych na AIDS w ramach stowarzyszenia „Solidarni Plus”.

Po prelekcji nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów rysunkowych: „Porozma-
wiajmy o AIDS”, w którym wzięli udział uczniowie ZSB w Brzozowie. Pierwsze 
miejsce zdobył Tomasz Chęć, drugie Marta Pietryka i trzecie Lidia Kostka. Nagro-
dy dla zwycięzców, odtwarzacze MP3 wręczała Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz oraz 
Dyrektor PSSE Tadeusz Pióro. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i nagrody książkowe.

W konkursie „Zawsze Razem” – poświęconym profilaktyce HIV i AIDS  

wzięli udział uczniowie klas 
3 z 13 szkół podstawowych  
z terenu powiatu. Zwyciężyła 
w nim zajmując I miejsce Ka-
mila Długosz – SP Brzozów,  
II miejsce zajęła Klaudia So-

bak – SP Stara Wieś, III miejsce 
zajęła Anita Buczkowicz – SP 

Nr 2 Przysietnica. Nagrodami dla zwycięz-
ców i uczestników były cenne książki oraz 
dyplomy, które wręczał Naczelnik Wydzia-
łu Oświaty i Polityki Społecznej Starostwa 
Powiatowego w Brzozowie Stanisław Pil-
szak wraz z Tadeuszem Pióro.

Fundatorami nagród w obydwu kon-
kursach był Starosta Brzozowski Zygmunt 
Błaż, Dyrektor PSSE w Brzozowie Tadeusz 
Pióro oraz sponsorzy prywatni.

Światowy Dzień AIDS

Występ artystyczny gimnazjalistów

Jacek Cetnarowicz

20 grudnia 2007 r. w  świetlicy PSSE w Brzozowie od-
była się narada szkoleniowa dotycząca kontynuacji i wdrożenia   
II edycji  programu  edukacyjnego „Trzymaj  Formę” dla  szkol-
nych koordynatorów  programu  w powiecie brzozowskim. Ce-
lem  programu „Trzymaj Formę” jest edukacja w zakresie trwa-
łego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży  
szkolnej poprzez promocje zasad aktywnego stylu życia i zbi-
lansowanej diety w oparciu o odpowiedzialność indywidualną  
i wolny wybór  jednostki. 

Realizacja programu oparta jest na metodzie projektu, 
dzięki której po raz drugi uczniowie wspólnie z pedagogami, na-
uczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym opracują własne 

sposoby i formy propagowania zasad zdrowego stylu życia, 
zarówno w szkole, jak i w swojej rodzinie. 

Program przeznaczony  jest dla uczniów  kl. I  gimna-
zjalnych i VI szkół podstawowych i tak też będzie realizowany  
w roku szkolnym 2007/2008 na terenie powiatu brzozow-
skiego. Programem objętych zostało 25 gimnazjów i 2 szkoły 
podstawowe. Wykład dotyczący zbilansowanej diety wygło-
siła U. Waklów – Kierownik Działu Żywności i Żywienia   
w PSSE w Brzozowie. Sprawy dotyczące kontynuacji – wdro-
żenia programu przedstawiła M. Szpiech – Sekcja Oświaty 
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w PSSE w Brzozowie. Szko-
lenie rozpoczął Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Brzozowie Tadeusz Pióro  składając  ubiegłorocznym  szkol-
nym koordynatorom  podziękowania za zrealizowanie  I edycji 
programu. Szkolenie zakończyło się przekazaniem materiałów 
dotyczących ww. programu.

„Trzymaj Formę”

Wręczenie nagród oraz  dyplomów

Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Brzozowie 
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Oficer Prasowy
mł. asp. mgr Joanna Kędra - Ohar

Czy znasz swojego dzielnicowego?
Większość osób nie wie kto jest dzielnicowym w miejscu ich 

zamieszkania. Tylko część zna swojego dzielnicowego osobiście, 
nieliczni znają dzielnicowego z widzenia, a niewielka grupa osób 
potrafi wymienić go z nazwiska.  A dzielnicowy to przecież bar-
dzo ważna i odpowiedzialna funkcja w społeczności lokalnej. Nie-
sie pomoc nie tylko w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ale jest 
przede wszystkim gospodarzem w swoim rejonie. Dzielnicowy jest 
policjantem „pierwszego kontaktu”. Sprawuje pieczę nad utrzyma-
niem porządku i bezpieczeństwa w swoim rejonie działania. Jest 
również koordynatorem i inicjatorem działań prewencyjnych na 
rzecz lokalnego społeczeństwa. 

Czytelniku jeżeli nie znasz  jeszcze swojego dzielnicowego 
to informację o nim uzyskasz w rewirze dzielnicowych lub u ofice-
ra dyżurnego naszej jednostki. 

Informacje na temat dzielnicowych znajdują się także na 
stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie: 
www.podkarpacka.policja.gov.pl./89,90,91/91. 

Ponadto w kolejnych numerach Brzozowskiej Gazety Po-
wiatowej przedstawię państwu dzielnicowych naszej komendy. 
Zachęcam do lektury. Wiedza o dzielnicowym może okazać się  
bardzo przydatna, zwłaszcza w trudnej sytuacji.

W tym numerze przedstawię państwu dzielnicowych miasta 
i gminy Brzozów oraz  poszczególne rejony, które obsługują:

REJON I - BRZOZÓW - prawa strona od ulicy: Rzeszow-
skiej, Legionistów, Kościuszki, Mickiewicza, 3-Maja, oraz 
inne ulice po tej stronie miasta obsługuje dzielnicowy –
młodszy  aspirant  Hubert Szul  
REJON II – BRZOZÓW - lewą stronę ulicy Rzeszowskiej, 
Legionistów, Kościuszki, Mickiewicza, 3-Maja  w tym osied-
la przy ul. Piastowej, ks. Bielawskiego i Kopernika obsługuje 
dzielnicowy – aspirant Waldemar Adamczak
REJON III - BRZOZÓW - dzielnice miasta: Borkówka  
i Widacz oraz miejscowość Przysietnica obsługuje dzielnico-
wy - aspirant Zenon Myćka

REJON IV - HUMNISKA - obsługuje dzielnicowy – młod-
szy aspirant Janusz Kuźnar 
REJON V -  STARA WIEŚ, TURZE POLE, ZMIENNICA 
- obsługuje dzielnicowy młodszy aspirant Zbigniew Chudzi-
kiewicz
REJON VI - GRABOWNICA, GÓRKI - obsługuje dzielni-
cowy- młodszy aspirant Bogdan Piotrowski 

Telefon kontaktowy do Zespołu Dzielnicowych (0-13) 
4308342 lub 997 – Dyżurny KPP Brzozów. 

Poznaj swojego 
dzielnicowego

Hubert Szul Waldemar Adamczak Zenon Myćka

Janusz Kużnar Zbigniew Chudzikiewicz Bogdan Piotrowski

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

ZAKŁAD   DOSKONALENIA   ZAWODOWEGO  W   RZESZOWIE
OŚRODEK   KSZTAŁCENIA   ZAWODOWEGO 

Brzozów  ul.  ks. J. Bielawskiego 1, II piętro
Tel./fax   (0 –13) 43  418  71   email: brzozow@zdz.rzeszow.pl

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

dach pracy

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

Punkt Doradztwa Zawodowego dla osób niepełnosprawnych 
– ZDZ Info, ZDZ Net
Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z usług, informacji i po-
radnictwa zawodowego. 
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Ilość zdarzeń w  latach 1999 - 2007
Lp. Rok Ilość zda-

rzeń ogółem
Ilość 

pożarów
Ilość 
MZ

Ilość 
AF

Wielkość pożaru
małe średnie duże

1. 1999 268 103 163 2 69 34 0
2. 2000 385 84 297 4 69 15 0
3. 2001 674 103 567 4 78 25 0
4. 2002 577 119 428 10 80 39 0
5. 2003 590 177 394 19 115 60 2
6. 2004 829 80 741 8  60  19  1
7. 2005 885 99 776 10 74 25 0
8. 2006 567 90 468 9 70 20 9
9. 2007 636 129 485 22 106 22 1

Lp. Gmina Ilość
zdarzeń

Ilość
Pożarów

Ilość
MZ

Ilość
AF

Wielkość pożaru
małe średnie duże

1. Brzozów 301 61 230 10 51 11 0
2. Domaradz 58 10 45 3 9 0 0
3. Dydnia 53 11 43 0 8 3 1
4. Haczów 72 14 55 3 11 3 0
5. Jasienica 90 19 66 4 16 3 0
6. Nozdrzec 62 14 46 2 11 3 0

Ogółem: 636 129 485 22 106 22 1

Sytuacja pożarowa powiatu brzozowskiego za 2007 r.

W województwie podkarpackim 
odnotowano w 2007 r. łącznie 20 353 
zdarzenia w tym 7 692 to pożary, 12 062 
miejscowe zagrożenia oraz 599 alarmów 
fałszywych. Natomiast na terenie powia-
tu  zanotowano  łącznie  636 zdarzeń,  
w tym:
· 129 pożarów, co stanowi  20,3% ogółu 

zdarzeń
· 485 miejscowych zagrożeń, co stanowi  

76,3% ogółu zdarzeń
· 22 alarmów fałszywych, co stanowi 

13,4% ogółu zdarzeń
Klasyfikując pożary pod względem 

ich wielkości z ogólnej liczby 80 zanoto-
wano:
· pożary małe – 106 (co stanowi  82,2% 

ogólnej liczby pożarów)
· pożary średnie – 22 (co stanowi 17% 

ogólnej liczby pożarów)
· pożary duże –  1 (co stanowi  po 0,8% 

ogólnej liczby pożarów)
(na terenie gminy Dydnia: pożar drewnia-

nego kościoła)
Porównując  statystykę zdarzeń  

w latach  2006 i 2007 można stwierdzić, 
że spośród działań ratowniczych ilość  
pożarów wzrosła o 39, a ilość miejsco-
wych zagrożeń wzrosła o 17,  ilość alar-
mów fałszywych wzrosła o 13.  Ogólnie 
nastąpił łączny wzrost ilości zdarzeń o 69 
do roku poprzedniego  (co stanowi 19%  
wzrost).

Ilość i rodzaj zdarzeń w poszczegól-
nych gminach przedstawia się następująco:

Najwięcej zdarzeń bo 301 zanotowano na terenie miasta i gminy Brzozów, co sta-
nowi około 50 % ogólnej liczby zdarzeń powstałych na terenie powiatu brzozowskiego. 
Na terenie pozostałych gmin ilości zdarzeń w porównaniu do ub.r. są następujące:

W usuwaniu skutków zdarzeń trwających łącznie 864 godziny brało udział 1216 
ratowników OSP i 1780  ratowników  JRG. Ogółem powstałe straty w skutek zdarzeń 
wynoszą  1 552 tys. zł. Natomiast uratowano mienie wartości  2 562 tys. zł.

Podczas zdarzeń współpracowano z: Policją  (478  zdarzeń), Pogotowiem ratun-
kowym (327 zdarzeń), Pogotowiem Energetycznym (72  zdarzenia), Pogotowiem Ga-
zowym (5 zdarzeń), Innymi służbami (115 zdarzeń). Liczba ofiar śmiertelnych, w zda-
rzeniach w których prowadzili działania strażacy  łącznie - 4 osoby, rannych - 57 osób  

(w tym 5 strażaków JRG i OSP). 
Najwięcej zdarzeń zanotowano  

w miesiącach: sierpień - 94, marzec - 72. 
Klasyfikując zdarzenia pod względem 
rodzaju obiektów, w których powsta-
ły można stwierdzić, że odnotowano  
w: obiektach mieszkalnych - 228, obiek-
tach użyteczności publicznej - 68, środ-
kach transportu - 94, uprawach rolnictwa 
- 40, innych obiektach - 379, obiektach 
produkcyjnych i magazynowych - 10, la-
sach - 2.

Działania interwencyjne

Lp. Gmina Ilość zdarzeń 
w roku 2006

Ilość zdarzeń 
w roku 2007

Wzrost  lub spadekdo 
roku poprzedniego

1. Brzozów 297 302 wzrost o 1,6%
2. Domaradz 49 57 wzrost  o 16,3%
3. Dydnia 54 53 spadek o 1,8%
4. Haczów 58 72 wzrost o 24,1%
5. Jasienica 76 90 wzrost o 18,4%
6. Nozdrzec 33 62 wzrost o 87,8%

Ogółem: 567 635 Ogólny wzrost o 12,1%
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DZIAŁANIA  PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ  
W  BRZOZOWIE  W  OKRESIE  OD  01. 01.  DO  31. 12. 2007 r.

W okresie od 01. 01 do 31. 12. 2007 r. odnotowano 636 
zdarzeń, w tym 129 pożarów. W działaniach związanych z ga-
szeniem pożarów brało udział 282 zastępy straży pożarnej,  
w składzie 1273  ratowników PSP i OSP. W opisywanym okresie 
miało miejsce 485 miejscowych zagrożeń, w których brało udział 
574 zastępy w składzie 1643 ratowników.  Odnotowano 18 fał-
szywych alarmów. 

Charakterystyczne zdarzenia z ostatniego okresu:

04. 12. 2007 r. miał miejsce pożar budynku mieszkal-
nego w Wesołej (gmina Nozdrzec). Po otrzymaniu in-
formacji dyżurny w Centrum Powiadamiania Ratunko-
wego w Brzozowie zadysponował na miejsce zdarzenia 
zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Po-

wiatowej PSP w Brzozowie oraz 3 zastępy z: OSP Barycz, OSP 
Magierów i OSP Wesoła. 

W chwili przybycia na miejsce pożaru zastępu JRG paliła 
się drewniana część budynku mieszkalnego, a miejscowa jednost-
ka OSP Wesoła podawała 2 prądy gaśnicze na palący się obiekt. 
Ze względu na brak dojazdu bezpośrednio na miejsce zdarzenia 
samochody znajdowały się około 60 m od palącego się budyn-
ku. Działania podjęte przez zastęp JRG Brzozów polegały na 
wyłączeniu dopływu prądu, zasilaniu linii głównej, podawaniu 
prądów wody w natarciu na palący się obiekt oraz w obronie na 
przyległy budynek murowany. W międzyczasie na miejsce akcji 
przybyły kolejno: OSP Barycz i OSP Magierów, które włączyły 
się do działań. Po ugaszeniu pożaru przystąpiono do częściowej 
rozbiórki spalonej części budynku, sprawdzono pomieszczenia  
w części murowanej. Na miejsce akcji przybyło Pogotowie Ener-
getyczne, które odcięło przyłącz energetyczną i patrol Policji, 
który zabezpieczył miejsce zdarzenia. 

26. 12. 2007 r. miał miejsce pożar budynku mieszkal-
no-gospodarczego w miejscowości Stara Wieś (gmina 
Brzozów). O godz. 06.48 Centrum Powiadamiania Ra-
tunkowego w Brzozowie otrzymało informację o po-

żarze. Dyżurny na miejsce zdarzenia zadysponował 3 zastępy  
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP 
w Brzozowie oraz łącznie 4 zastępy z: OSP Stara Wieś, OSP 
Blizne, OSP Przysietnica. W chwili przybycia na miejsce po-
żaru zastępów z JRG Brzozów, palił się drewniany budynek 
mieszkalno - gospodarczy. Pożarem objęte zostało poddasze 
budynku, mieszkańcy opuścili dom przed przybyciem straży 
pożarnej. 

Jako pierwsze przybyły 2 zastępy z JRG Brzozów. Po 
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przez wykonane otwory  
w ścianie szczytowej podali trzy prądy wodne w natarciu na pa-
lące się poddasze. Następnie odłączono dopływ prądu w obiek-
cie oraz przystąpiono do ewakuacji mienia z części mieszkalnej 
oraz sprzętu rolniczego z części gospodarczej. Na miejsce po-
żaru przybyły kolejno OSP Blizne, która zbudowała stanowisko 
wodne na miejscowej rzece oraz 2 zastępy z OSP Stara Wieś  
i OSP Przysietnica, które włączyły się do działań. Zadyspono-
wane pogotowie energetyczne zabezpieczyło odłączony przy-
łącz energetyczny, natomiast zarząd dróg posypał piaskiem 
drogę przy stanowisku wodnym. Na miejsce przybył również 
patrol policji wraz z grupą dochodzeniową ze względu na po-
dejrzenie podpalenia. Spaleniu i zniszczeniu uległo: poddasze 
budynku oraz nadpalona konstrukcja dachowa.

25. 12. 2007 r. miał miejsce wypadek drogowy 
w miejscowości Stara Wieś. Na miejsce zdarze-

nia dyżurny zadysponował 1 zastęp z JRG Brzozów. Po dotar-
ciu na miejsce zdarzenia straż pożarna zastała samochód mar-
ki Renault Megane, znajdujący się na jezdni z uszkodzonym 
przodem oraz marki Opel poza jezdnią uwięziony na wystają-
cej pozostałości słupa energetycznego. Zastęp z JRG Brzozów 
zabezpieczył teren akcji. Następnie odłączono dopływ prądu 
w pojazdach. Przybyłe równocześnie Pogotowie Ratunkowe 
udzieliło pomocy poszkodowanej osobie z Opla, a samochód 
został wyciągnięty na jezdnię. Pozostałości powypadkowe 
uprzątnięto. 

Informacje zebrał i opracował: 
    mł.kpt. Tomasz Mielcarek   

Restauracja ALTA poleca

Życzymy smacznego!

Sposób przyrządzenia:
Pomidorki wydrążyć i posolić. Cebulę oraz pieczarki 

pokroić w kostkę, dodać pozostałe składniki, wymieszać i do-
prawić do smaku. Gotową sałatką wypełnić pomidorki. 

Pomidorki Faszerowane
Składniki:
- pomidory
- cebula czerwona lub sałatkowa
- kukurydza
- groszek

- pieczarka marynowana
- majonez
- śmietana
- przyprawy
- szczypiorek
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Anna Władyka

W poniedziałek 17 grudnia ub.r. piękny jubileusz stu-
lecia urodzin świętowała Pani Katarzyna Wojciechowska  
z Izdebek. W tym wyjątkowym dniu jubilatkę odwiedziła ro-
dzina oraz przedstawiciele władz powiatowych i gminnych.

Na ręce Katarzyny Wojciechowskiej kwiaty, upomi-
nek oraz życzenia długich lat w zdrowiu złożył m.in. Sta-
rosta Brzozowski Zygmunt Błaż. W przekazanym liście 
okolicznościowym napisał: - Moja obecność podyktowana 
jest wielkim szacunkiem i uznaniem, które dzisiaj w Twoją 
stronę, Dostojna Jubilatko, kieruję wraz ze społecznością 
gminy Nozdrzec i powiatu brzozowskiego. Jesteśmy dumni 
i szczycimy się tym, że żyjesz wśród nas, służąc radą, wypły-
wającą z tak bogatego doświadczenia życiowego.

Niecodzienny 
jubileusz

Radość i uśmiech to lato życia
Jean Paul

Niech mi będzie wolno, Dostojna Jubilatko, dołączyć do 
wszystkich życzeń, które spływają na Twoje ręce, słowa podzięko-
wań i z serca płynących gratulacji. (...) Niech Bóg roztacza nad Tobą 
opiekę, zawsze błogosławi i da poczucie zadowolenia z owoców 
Twojego pracowitego życia.

Ten wyjątkowy jubileusz swoją obecnością uświetnili też 
miejscowi księża oraz Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala  
i Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec Roman Wojtarowicz.

Katarzyna Wojciechowska jest postrzegana jako osoba bardzo 
pogodna i niezwykle życzliwa. Swojego przyszłego męża – Wła-
dysława poznała we Francji, gdzie pracowała. Tam też urodziła im 
się jedyna córka Jacklina. Pani Katarzyna doczekała się 2 wnuków,  
3 prawnuków i 2 praprawnuków. Jest uwielbiana przez rodzinę, była 
chrzestną matką 21 razy. – Babcia jest otwartą i ciepłą osobą. Czę-
sto służy nam swoją mądrością życiową – podkreślają domownicy. 
Jubilatka przeżyła dwie wojny światowe. Zajmowała się domem  
i gospodarstwem. 

Życzenia długich lat życia w otoczeniu miłości rodziny przy-
jęła ze wzruszeniem. Sama podziękowała przybyłym za pamięć  
i życzyła im równie długiego życia w zdrowiu i radości. 

Życzenia jubilatce złożył m.in. Starosta Brzozowski

Wyjątkowy jubileusz był okazją do pamiątkowych fotografii

Każdego roku, począwszy od 1996, 
Redakcja Miesięcznika „Niezna-

ny Świat” przyznaje nagrody wybit-
nym osobowościom, firmom i organi-
zacjom, które pomagają człowiekowi  
i przyczyniają się do odkrywania tego 
co „nieznane”. 

Miesięcznik „Nieznany Świat” jest najstarszym w Polsce 
czasopismem poświęconym sprawom parapsychologii, medycyny, 
radiestezji, astrologii, ezoteryki, UFO oraz innym tajemnicom i fe-
nomenom natury. Od 1996 r. przyznaje swoje nagrody. Wśród laure-
atów znalazły się do tej pory tak znane postaci jak wybitny reżyser 
Krzysztof Kieślowski, odkrywca „Vilcacory” salezjanin o. Edmund 
Szeliga, jasnowidz Krzysztof Jackowski czy filozof prof. Jerzy Pro-
kopiuk, a także organizacje: TV „Discovery Chanel” czy stowarzy-
szenie „Klub Gaja”.

W tym roku laureatem tej prestiżowej nagrody został Marian 
Owoc - brzozowski lekarz dermatolog, specjalista od oparzeń, twór-
ca receptury nowatorskiej maści na oparzenia „Scaldex”. Uroczy-
stości z tej okazji odbyły się 11 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w 
Brzozowie. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz powiatowych 

Znany „lekarz poparzonych” 
nagrodzony przez „Nieznany Świat”

Laureat odbiera nagrodę „Nieznanego Świata” za 2007 r.
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i gminnych, a także rodzina i przyjaciele doktora Owoca. Honorową 
Nagrodę „Nieznanego Świata” za 2007 rok laureat odebrał z rąk Mar-
ka Rymuszko Redaktora Naczelnego miesięcznika i Anny Ostrzyckiej 
Dyrektora Wydawnictwa. 

Uzasadniając decyzję o przyznaniu wyróżnienia Marianowi 
Owocowi redaktor M. Rymuszko podkreślił niezłomność charakteru, 
upór i wysoki profesjonalizm podkarpackiego lekarza - Mimo rzuca-
nych długie lata pod nogi urzędowych kłód, a także prób zawłaszcze-
nia jego dorobku autorskiego i intelektualnego, dr M. Owoc udzie-
lił do dziś skutecznej pomocy ponad 5 tysiącom ludzi. Wielu z nich 
zawdzięcza mu nie tylko trwały powrót do zdrowia, lecz także, mimo 
odniesienia poważnych ran i obrażeń, możliwość prowadzenia nor-
malnego życia. 

Dzięki maści doktora Owoca, który przez cały czas walczył  
o to, by mogła ona być wykorzystywana powszechnie w szpitalach  
i innych placówkach służby zdrowia, udaje się zredukować do mini-
mum związany z powstaniem oparzeń ból, a rany zabliźniają się bez 
pozostawienia na ciele blizn. Ważnym elementem terapii okazała się 
również rezygnacja ze stosowania w takich przypadkach standardo-
wych opatrunków, a maść „Scaldex” pozwoliła skrócić czas leczenia 
o blisko jedną trzecią.

W tym ważnym dniu doktor Marian Owoc odebrał liczne gratu-
lacje i wyrazy uznania, m.in. z rąk Starosty Brzozowskiego Zygmunta 
Błaża, Burmistrza Brzozowa Józefa Rzepki oraz ks. Infułata Juliana 
Pudło.

Spotkanie zakończył koncert Sekstetu Jazzowego Brzozowskie-
go Domu Kultury.

Magdalena Pilawska

Marian Owoc odbiera gratulacje i wyrazy uznania z rąk 
Starosty Zygmunta Błaża

Koncert Sekstetu Jazzowego Brzozowskiego Domu Kultury

Tradycyjnie jak co roku zarząd 
koła Polskiego Związku Niewido-
mych w Brzozowie zorganizował dla 
swoich członków spotkanie świątecz-
ne. Odbyło się ono 17 stycznia br.  
w I Liceum Ogólnokształcącym  
w Brzozowie. Udział w nim wzięli 
zaproszeni goście oraz członkowie 
Polskiego Związku Niewidomych  
w Brzozowie ze swoimi przewodni-
kami. 

Spotkanie rozpoczęła Przewod-
nicząca PZN w Brzozowie Zofia Bro-
dzicka, która przywitała gości i złoży-
ła życzenia noworoczne. Wszystkiego 
najlepszego zebranym życzyła również 
Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz. Do ży-
czeń dołączyli się: Sekretarz Gminy 
Brzozów Beata Bodzioch-Kaznow-
ska, pracownik PFRON w Rzeszowie 
Kazimierz Rochecki, Przewodniczący 
PSD Koło w Brzozowie Stanisław 
Połdiak oraz redaktor Miesięcznika 
Okręgu Podkarpackiego P.Z.N. „Prze-
wodnik” Zygmunt Florczak. 

Do uświetnienia uroczystości 
przyczynił się Konrad Kępka, który 
zapewnił oprawę muzyczną spotkania. 
Po części oficjalnej zarząd koła przy-

Spotkanie świąteczne w PZN

Zarząd Koła PZN
Zofia Brodzicka

gotował poczęstunek, podczas 
którego członkowie mieli okazję 
do wspólnych dyskusji, śpiewa-
nia kolęd i piosenek ludowych, 
omówienia swoich problemów, 
a także do zacieśnienia przyjaźni 
między sobą. Każdy z zadowole-
niem opuszczał salę. Jednak co 
dobre szybko się kończy. Mamy 
nadzieję, że takie spotkania pozo-
staną na długo w naszej pamięci. 

Uroczystość dla tak liczne-
go grona mogła się odbyć dzięki 
życzliwości sponsorów, którzy 
przekazali środki finansowe, jak 
również przyczynili się do or-
ganizacji. Serdeczne podzięko-
wania należą się: Burmistrzowi 
Brzozowa, Dyrektor I Liceum 
Ogólnokształcącego w Brzozo-
wie i Panu Franciszkowi Brodzi-
ckiemu.

Zarząd koła PZN w Brzo-
zowie składa serdeczne podzię-
kowania Staroście Brzozowskie-
mu za przekazanie środków na 
wyposażenie lokalu koła PZN  
w Brzozowie.

Spotkanie uświetnili zaproszeni goście

fot. St. Brodzicki

Członkowie PZN

fot. St. Brodzicki
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Święta Bożego Narodzenia to czas miłości, pokoju i dobroci. 
Czas dzielenia się wszystkim z innymi, zwłaszcza z najbardziej po-
trzebującymi. 26 grudnia 2007 r. mieszkańcy Wary i Niewistki otwo-
rzyli swe serca dla bliźnich.

Domy mieszkańców odwiedzali kolędnicy misyjni, którzy 
zbierali pieniądze dla misjonarzy z naszej parafii, pracujących poza 
granicami kraju, aby wspomóc ich misyjną działalność. Akcja ta po-
dobnie jak w poprzednim roku została zorganizowana przez Siostrę 
Przełożoną ze Zgromadzenia Sióstr Dominikanek - S. Stanillę. W 
role kolędników misyjnych wcielili się uczniowie z Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Warze.

W dzień Św. Szczepana na uroczystej mszy św. zgromadziło 
się sześć grup kolędników misyjnych wraz z opiekunami. Przebrani 
w stroje anioła, króla, Maryji, Józefa i dzieci afrykańskich modlili się 
o siły dla siebie i dobre serca ludzkie. Pieczę nad trzydziestoma ucz-
niami sprawowali nauczyciele pracujący w szkole w Warze - Elżbieta 
Skubisz, Maciej Skotnicki, Monika Jedynak, Agnieszka Woś, s. Gra-
cjana oraz miejscowi ochotnicy: Agnieszka Tereszczak, Małgorzata Górniak, 
Łukasz Toczek.  

Ks. Proboszcz E. H. Szpila udzielił błogosławieństwa i życząc owoc-
nego wędrowania rozesłał misyjnych kolędników. Spotkali się oni z niezwy-
kle miłym przyjęciem. Mieszkańcy obu miejscowości otwierali serca i drzwi, 
byli życzliwi. Wspomagali hojnie nie tylko „groszem”, ale i częstowali słod-
kościami odwiedzających. Dzięki złożonej kolędzie wiele dzieci z Republiki 
Środkowoafrykańskiej będzie miało pożywienie i godziwy dom.

Kolędnicy bardzo pięknie dziękowali za przyjęcie, a wszystkie otrzy-

Mali Misjonarze z kolędą w domu

Elżbieta Skubisz

mane dary przekazane zostały na cele misyjne. Każ-
dej rodzinie zostawili oni symboliczną pamiątkę 
- obrazek, która była formą podziękowania dzieci 
z Afryki, a zarazem znakiem otwartego serca tych, 
którzy przyjęli „małych misjonarzy”. Na wyznaczo-
ny cel uzbierano 4.200 zł.

Po raz kolejny mieszkańcy Wary i Niewistki 
okazali swe wielkie serca i udowodnili, że potrafią 
zjednoczyć swe siły, aby pomóc bliźnim.

Kolędnicy misyjni wraz z opiekunką

Jasełka są jednym ze zwyczajów związanych z obchodami 
świąt Bożego Narodzenia. Wystawianie ich w Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Brzozowie należy do tradycji. Szkolne koło 
teatralne „Pinokio” pod opieką Anetty Kręgielewskiej i Elżbiety Ra-
chwał przygotowało inscenizację pt. „Nie było miejsca dla Ciebie...”.  
Za oprawę muzyczną, będącą niewątpliwie ozdobą spektaklu odpo-
wiedzialny był Paweł Czekański prowadzący szkolny zespół wokal-
ny „Primaverki”, a  wspaniałą dekorację stworzyła Dorota Stacho-
wicz. 

Scenariusz naszych jasełek oparty na wydarzeniach biblijnych 
sprzed dwóch tysięcy lat został przeniesiony w czasy współczesne. 
Nasi młodzi aktorzy bardzo poważnie podeszli do przedstawionego 
tematu, jak i do odgrywanych przez siebie postaci.

Premierę jasełek, która miała miejsce 20 grudnia 2007 r. 
zaszczycili swą obecnością szanowni goście: Inspektor do spraw 
szkolnictwa i wychowania ks. Leszek Przybylski, ks. Proboszcz 
Franciszek Rząsa, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w 
Starej Wsi s. Ewa Mehal, Kierownik Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie Zofia Foryś, właścicielka galerii w sanockim Skanse-
nie Teresa Bodziak, przedstawiciel zarządu Rady Rodziców SOSW 
Józef Hałka oraz  nasi sponsorzy - Jolanta Owsiana i Rafał Szuba, 
którzy zafundowali upominki dla naszych szkolnych aktorów. Rolę 
gospodarza pełniła Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Brzozowie Barbara Kozak. Elżbieta Rachwał

„Nie było miejsca
dla Ciebie ...”

Dzieci z oddaniem przedstawiły inscenizację „Nie było miejsca dla Ciebie...”

Scenariusz jasełek przeniesiony był do czasów współczesnych 
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Takie hasło towarzyszyło 
uczniom z Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Warze, którzy 
dnia 19 grudnia 2007 r. odwie-
dzali ludzi samotnych i emery-
towanych nauczycieli mieszka-
jących w Warze. Akcja ta była 
pomysłem Samorządu Uczniow-
skiego działającego w szkole  
i spotkała się z dużym poparciem 
zarówno ze strony nauczycieli, 
jak i ks. Proboszcza E. H. Szpili. 
Uczniowie już drugi rok z rzędu 
kontynuują to dzieło.

Przez kilka dni członko-
wie samorządu pod czujnym 
okiem nauczycieli pracowali, 
wykonując świąteczne stroiki i kartki  
z życzeniami. Uczniowie zostali podzie-
leni na dwie pięcioosobowe grupy, któ-

re wraz z opiekunami - Elżbietą Skubisz  
i  Renatą Łach – pukały do drzwi star-
szych i samotnych mieszkańców Wary. 

Nieśli oni „Dobrą Nowinę” - życzenia 
świąteczne od całej społeczności szkol-
nej. Odwiedzono 28 osób, którym złożo-
no najserdeczniejsze bożonarodzeniowe 

życzenia. Aby ten świąteczny czas 
przyniósł dużo ciepła i radości, aby 
Gwiazda Betlejemska rozświetlała 
każdy dzień, a Narodzone Dzie-
ciątko pomogło znosić trudy dnia 
codziennego.

Odwiedzający spotkali się 
z niezwykle miłym przyjęciem. 
Były to wzruszające chwile dla obu 
stron, chwile pełne przedświątecz-
nej refleksji i zadumy. Mieszkań-
cy wprawdzie zaskoczeni, jednak 
otwierali swe drzwi przybyłym  
i dzielili się swoimi troskami i sa-
motnością. Przyjmowali życzenia 

pogody ducha oraz nadziei na lepsze 
jutro w 2008 r. Dzięki tej akcji czas 

Bożego Narodzenia stał się czasem ma-
łych cudów w naszych wielkich sercach.

Niesiemy dobrą nowinę

Uczniowie ZS w Warze nieśli życzenia pogody ducha

Elżbieta Skubisz

Jasełka, widowisko o Bożym Narodzeniu, 
wywodzą się ze średniowiecza i wzorowane są 
na franciszkańskich misteriach. Za twórcę przed-
stawień bożonarodzeniowych uważa się św. Fran-

ciszka z Asyżu. Ich treścią jest historia narodzenia 
Jezusa w Betlejem i spisku Heroda. Z czasem do 
treści przedstawień przenikały wątki i postacie  
o charakterze ludycznym. Czasem nawiązywano 
także do aktualnych wydarzeń.

W Zespole Szkół w Orzechówce wystawia-
nie jasełek w okolicach Świąt Bożego Narodzenia 
stało się już coroczną tradycją. Uczniowie bardzo 
chętnie angażują się w różnego rodzaju przygoto-

wania: wykonanie rekwizytów, dekoracji, a przede wszystkim wielkim wy-
różnieniem jest możliwość wcielenia się w rolę postaci sprzed tysięcy lat. 

21 grudnia 2007 r. jasełka w wykonaniu uczniów szkoły w Orzechów-
ce mogli obejrzeć uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, natomiast  
6 stycznia br. przedstawienie podziwiała licznie zgromadzona społeczność 

lokalna.
Widowisko rozpoczęło się o godz. 16.00 prologiem „Stwo-

rzenie, czyli pieśń miłości Boga do człowieka”. Wprowadzenie do 
części mówiącej o okolicznościach narodzenia Jezusa sprawiało 
wrażenie, że wszyscy znaleźli się w biblijnym raju. Wcześniej wi-
dzowie ”uczestniczyli” w akcie stwórczym ziemi, którego pod-
niosłość podkreślała nastrojowa muzyka. Stworzenie człowieka, 
grzech pierworodny, wygnanie z Edenu i zapowiedź przyjścia Me-
sjasza wypełniły pierwszą część przedstawienia.

Właściwa część jasełek opowiadała o cudzie Świętej Nocy 
– narodzeniu Jezusa. Fragment Pisma Św. przeniósł wszystkich 
do Betlejem, gdzie musieli się udać Józef i Maryja, by wykonać 
rozkaz Cezara Augusta. Tam w stajence Matka Boża powiła dzie-
ciątko – Zbawiciela, które odwiedzali pasterze, królowie oraz 
dzieci i młodzież. Każdy składał hołd oraz dary. Na scenie nie 
zabrakło oczywiście Heroda, śmierci i diabłów walczących o jego 
duszę. Natomiast zastępy aniołów czuwały nad Świętą Rodziną  

i zapowiadały kolejnych gości w stajence. Całość przepleciona była kolędami  
w wykonaniu szkolnego chóru i widzów, więc wspólne śpiewy rozbrzmiewa-
ły na szkolnej sali gimnastycznej.

Tegoroczne rozważanie tajemnicy Bożego Narodzenia przebiegało  
w rodzinnej, świątecznej atmosferze, wśród blasku choinkowych  świec. Licz-
nie zgromadzona publiczność mogła przenieść się myślą i sercem do począt-
ków stworzenia, radować się z narodzenia Jezusa i snuć refleksje nad cudem 
Świętej Nocy.

„Przyjdzie dla ciebie czas wyzwolenia.
Mój Syn weźmie twój grzech na siebie, 

przywróci utracony raj.
Na pewno przyjdzie ten dzień.

Ufaj i dobro czyń.”

Jasełka w Orzechówce

Ewa Niemiec

Jasełka w ZS w Orzechówce



e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl 21

INFORMACJE  Z  POWIATU

Z. Gloger w Encyklopedii Staropolskiej napisał: 
„za tzw. czasów pruskich tj. w latach 1975 – 1806 przy-
jęto w Warszawie od Niemców zwyczaj w Wigilię Bo-
żego Narodzenia ubierania dla dzieci sosenki lub jodełki 
orzechami, cukierkami, jabłuszkami i mnóstwem świe-
czek woskowych”. 

Ten zwyczaj przyjął się w Europie w różnym cza-
sie. W Polsce na Mazowszu dopiero w 1910 r. na Rze-
szowszczyźnie już przed I wojną światową. W górskich 
wioskach dopiero w latach dwudziestych i trzydziestych 
XX w. A więc, jest to jedna z najmłodszych tradycji 
wigilijnych, ale wg najstarszych wierzeń ludowych 
– jeszcze z czasów pogańskich – świerk, jodła, sosna 
- czczone były, gdyż zawierały w sobie życiodajne moce 
i posiadały cudotwórcze właściwości. Dlatego w Polsce 
wigilijnym przybraniem izby, sieni, obory było wiesza-
nie pod sufitem, u pułapu nad drzwiami, pięknie udeko-
rowanego wierzchołka sosny, który miał różne nazwy, 

w zależności od regionu Polski. Nazywany był: jutką, 
jeglijką, sadem, wiechą lub podłażniczką.

Jedno jest pewne bez względu na nazwę, święta 
Bożego Narodzenia nie mogą być bez choinki wiszącej, 
czy stojącej. Pielęgnując tradycję w Izbie Regionalnej w 
Krzywem nad drzwiami zawieszono podłażniczki pach-

nące żywicą i błyszczące łańcuchami. Uczniowie z kl. „0-III” miejsco-
wej szkoły odpowiedzieli na apel i wykonali samodzielnie z dostępnych 
im materiałów: słomy, papieru kolorowego, nasion, nici, wełny, skraw-
ków materiału – wg dawnych wzorów ozdoby na choinkę. 
Dorodny świerk – choinkę stojącą, którą podarowała Pani Anna Dudycz, 
umocowali w krzyżaku Pan Bogdana Cipora i Wojciech Bok. Dzie-
ci ustroiły pięknymi kolorowymi łańcuchami, misternie wykonanymi 
gwiazdami i gwiazdkami wyklejonymi nasionami roślinnymi, aniołka-
mi, pawimi oczkami, kolczatkami, mikołajkami, serduszkami, pajacyka-
mi, bąbkami z papieru i szopką.

Wszystkie te cudowności wykonały: Justyna Wójcik, Bartuś Ci-
pora, Piotruś Szuba, Madzia Kondracka, Karol Kondoł, Szymek Curzyd-
ło. Na gałązkach świerkowych powieszano też ozdoby wykonane przez 
byłych uczniów szkoły. Pełny ich karton przekazała Izbie Pani Krystyna 
Toczek – Kierownik Szkoły, której serdecznie dziękuję. Na drzewku nie 
zabrakło też ciasteczek – wykonała je Madzia Kondracka z mamą, orze-
chów owiniętych w sreberka, cukierków w kolorowych papierkach i ru-
mianych jabłuszek – darów łaski Bożej – symboli płodności, dobrobytu, 
niosących pomoc w sprawach miłosnych i zdrowotnych.   

O nadchodzących świętach przypominała też ekspozycja „Karty 
na Boże Narodzenie” – wystawiona ich część z mojej bogatej kolekcji. 
To bardzo piękny zwyczaj pisanie życzeń dla osób bliskich, znajomych 
– nie zastąpi go SMS, czy też naprędce wypowiedzianych kilka słów 
telefonicznie. 

W tej świątecznej scenerii zaproszeni na wigilię szkolną w dniu 
20 grudnia 2007 r. zostali: Andrzej Kot – Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Dydni, rodzice, nauczyciele, pracownicy i uczniowie szkoły w Krzy-
wem. Obejrzeli oni przedstawienie słowno-muzyczne pt. „Wigilijna wy-
liczanka” autorstwa Beaty Jadach z piosenkami w aranżacji muzycznej 
Pani Lucyny Drugowiec. Mali aktorzy o spotkaniu z choinką pięknie 
ustrojoną śpiewali:

„ stała pod śniegiem panna zielona
nikt prócz zająca nie kochał jej,

nadeszły święta i przyszłą do nas,
pachnący gościu witamy cię”.

W postacie aniołków wcieliły się: Justyna Wójcik, Madzia Kon-
dracka, Weronika Szelest, Ewelina Tokarz, a role diabełków zagrali: 
Marcin Turoń, Bartuś Cipora, Piotrek Szuba. Dziećmi dekorującymi 
choinkę byli: Kasia Bok, Karol Dżoń, Karolina Kraczkowska i Ewelina 
Bok. Święty Mikołaj Szymek Curzydło – dając wyciągane z wielkiego 
wora prezenty, bardzo trafnie i dowcipnie prezentował zasługi obdaro-
wywanych. 

„Dzień jeden w roku” pastorałka do muzyki Seweryna Krajew-
skiego, zaśpiewana wspólnie kończyła występy dzieci, przypominające, 
że wigilia to: „taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem i który już każdy 
z nas zna od kołyski”. Składając sobie nawzajem życzenia, połamali-
śmy się opłatkiem i zasiedliśmy do wieczerzy. Potrawy wigilijne były 
wyśmienite, a przygotowały je matki uczniów – Dziękujemy. W ocenie 
tego dnia posłużę się słowami pastorałki, był to: 

      „Piękny, zwykły dzień,
bardzo ciepły choć grudniowy,
który rok nam składa w darze”

Życzę do siego roku 2008 – wszystkim mieszkańcom wsi Krzywe 
oraz gminy Dydnia, powiatu brzozowskiego i całemu Podkarpaciu. 
Zapraszam do odwiedzenia Izby Regionalnej w Krzywem.

„Niech pachnie tobą domowy kąt ...”
O choince i tradycji w Krzywem

Pamiątkowe zdjęcie z B. Krzywonos

Przedstawienie pt. „Wigilijna wyliczanka”

Bogusława Krzywonos
Społeczny Animator Kultury

fot. Andrzej Kot

fot. Andrzej Kot
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W 1992 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjed-
noczonych proklamowało Międzynarodowy Dzień 

Osób Niepełnosprawnych i wyznaczyło datę jego obcho-
dów na dzień 3 grudnia. Światowa Organizacja Zdrowia 
szacuje, że niepełnosprawni stanowią 10 procent populacji 
świata. Z danych tej Organizacji wynika, że na całym świe-
cie jest około 500 mln niepełnosprawnych. W Polsce jest 
ich około 5,5 mln, a więc około 14 procent społeczeństwa.

Szkoła Podstawowa w Jabłonce jest placówką z od-
działami integracyjnymi, do której oprócz dzieci zdrowych 
uczęszczają na zajęcia dydaktyczne uczniowie ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi. Jak co roku bardzo uro-
czyście obchodziliśmy Dzień Niepełnosprawnych.

W tym roku nasze spotkanie zaszczycili swą obec-
nością  Pan Wójt  Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski, ucz-
niowie z Brzozowskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, uczniowie 
z Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Caritas z Brzozowa 
i uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Dynia 
wraz z opiekunami.

Głównymi celami tego spotkania było tworzenie 
pozytywnych relacji nacechowanych życzliwością i za-
ufaniem między sprawnymi i niepełnosprawnymi dziećmi, 
poznawanie siebie, odkrywanie mocnych stron, przełamy-
wanie onieśmielenia, jakie towarzyszy osobą z dysfunk-

cją. Bardzo ważne w tego typu spotkaniach jest rozwój komunikacji 
interpersonalnej między sprawnymi i niepełnosprawnymi osobami, 
wyrobienie w sobie  umiejętnego słuchania drugiej osoby. Był to 
szczególny dzień w życiu naszej szkoły.

W imieniu szkoły przywitała wszystkich: dzieci, rodziców, na-
uczycieli Dyrektor Zuzanna Dmitrzak, następnie Pani  Natalia Sta-
reńczak zaproponowała  szereg  ciekawych zabaw integracyjnych i 
prac grupowych, które złożyły się na to spotkanie. 

Gdy dzieci „przeniosły się do zaczarowanego świata baśni”, 
rodzice i opiekunowie spotkali się w swoim gronie, wymieniając się 
problemami, rozmawiając z panią psycholog.

Tymczasem dzieci przygotowywały w grupach integracyjnych 
postacie baśniowe. Wszystkie grupy zrealizowały swoje zadania zna-
komicie. Mogliśmy oglądać pięknie ubraną „Królową Śniegu”, Kró-
lewnę Śnieżkę”, „Kopciuszka”, „Czerwonego Kapturka”, był nawet 
śpiewający „Kot w butach”. 

Podczas pracy w grupach widać było zaangażowanie i duże 
zainteresowanie dzieci. Widoczna była również współpraca uczniów 
zdrowych z niepełnosprawnymi, co było ważnym celem tego spotka-
nia. Wszystkim bardzo  podobała się prezentacja prac, dlatego została 
nagrodzona głośnymi i długimi brawami.   

Pod koniec Pani Natalia Stareńczak, aby  przekonać się  o wra-
żeniach wszystkich, zaproponowała  „choinkę  uczuć”. Poprosiła, aby 
każdy z uczestników zabaw powiesił na choince bałwanka z odpo-
wiednią ilością kulek,  które były „miarą” radości i zadowolenia ze 
spotkania. Wszyscy powiesili bałwanki z największą ilością czarnych 
węgielków, wyrażając przez to swoje wielkie zadowolenie. Choinka 
była pełna uśmiechniętych bałwanków. 

Na zakończenie „dobre wróżki” wręczyły dzieciom  niespo-
dzianki. Po tym artystycznym wystąpieniu grupy integracyjne prze-
szły na świetlicę na smaczny poczęstunek. Cały dzień zakończył się 
około godziny 14.00 z nadzieją, że za rok znów się spotkamy, w miłej 
i cieplej atmosferze. 
         

Dzień Niepełnosprawnych w Jabłonce

„Otwarte serca”

Tego dnia dzieci przeniosły się do świata baśni ...

W SP w Jabłonce jak co roku uroczyście obchodzono Międzynarodowy  
Dzień Osób Niepełnosprawnych

... i przedstawiły znane postacie bajkowe

ks. Robert Świtalski



e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl 2�

INFORMACJE  Z  POWIATU

Pora jesieni zabrała ze sobą złociste 
korony z drzew, ciepłe promienie słońca, 
lekki powiew wiatru, ustępując tym samym 
miejsca zimie, która z lekkością otuliła śnie-
giem nagie drzewa, pola i domowe obej-
ścia. 

Chłodny wiatr, z trudem przebijające 
się przez ciężkie chmury słońce - wprowa-
dzają kolejny raz w nastrój rozmyślań ad-
wentowych.

Jak wielka jest wiara, nadzieja, że 
pozwoliła tym wspomnieniom przetrwać 
tyle wieków, tyle historycznych zmian  
w dziejach narodów i gdy nadchodzi ten 
okres świąteczny jest wciąż żywa i porusza 
duszę każdego człowieka?

Taką istotną i już naturalną czynnością w naszej miejscowości jest 
organizowanie spotkania przy opłatku przez kobiety z SKW oraz OSP 
dla członków tych organizacji, ich rodzin oraz zaproszonych gości. 

Myślą przewodnią tegorocznego spotkania były 
słowa wiersza pt. „Świąteczne życzenia”:

„ ... Niech spłynie radość Bożej Dzieciny
Na zwaśnione ludy, domy i rodziny
Niech ubóstwo stajni betlejemskiej
Przypomni bogatym o ludziach biedniejszych
By godność człowieka szanowana była
Prawda – niejasności wszystkie zwyciężyła
Niech siano ze stołu miłością darzy
Wszystkim – co do wigilijnej zasiedli wieczerzy ...”

W niedzielę 16 grudnia ub.r. w godzinach po-
południowych w Sali Domu Strażaka rozpoczęła się 
uroczystość wigilijna. Wszystkich zaproszonych gości 
oraz mieszkańców tej miejscowości powitała Przewod-
nicząca Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Rudawcu. 

Te najpiękniejsze w roku święta - spotkanie przy 
opłatku każdy człowiek odbiera inaczej, ale z całą pewnoś-
cią sens i wartość spotkania pozostaje taka sama. Słowa, 
życzenia, zapach choinki, promyk świecy, siano na stole 
i biel opłatka porusza wszystkich od pradziadów po naj-
młodszych, serce każdego człowieka. W takiej podniosłej  
i serdecznej atmosferze nieważny staje się wkład pracy, utrudzenie, które 
często towarzyszy organizatorom, ponieważ pozostaje głęboka wartość, 
którą jest radość i satysfakcja z dobrze wypełnionego obowiązku, jakie-
go podejmują się ludzie społecznie pracujący. 

Miłym akcentem były słowa Przewodniczącego Rady Gminy 
Nozdrzec Romana Wojtarowicza, który przypomniał początki „od-
radzania” się KGW w Rudawcu, jego powolne kroki zmierzające do 
zarejestrowania w sądzie i przyjęcie nowej nazwy z KGW na SKW.  
W swoich słowach uczulał młodych ludzi, aby oprócz codziennej goni-
twy życiowej, znaleźli odrobinę czasu na pracę społeczną, która służy 

dobru wszystkich ludzi, że po-
goń nie jest wieczna, następuje 
w życiu człowieka czas stag-
nacji, refleksji i wspomnień. 

Atmosfera spotkania, ła-
manie się opłatkiem, wzajem-
ne składanie życzeń wyzwolą 
w człowieku radość, uczucie 
więzi i bliskości z ludźmi oraz 
szczerości myśli w wypowiada-
nych słowach. Piękne i bogate  
w treści były również słowa 
księdza proboszcza Józefa 
Kasperkiewicza o Bożym Na-
rodzeniu i tajemnicy przetrwa-

nia tradycji po dzisiejsze cza-
sy oraz życzenia świąteczne wprowadzające w nastrój 
skupienia i zasłuchania. Starym zwyczajem został od-
czytany fragment ewangelii św. Łukasza o narodzeniu 

Chrystusa przez najmłodszego 
wiekiem strażaka i przystąpio-
no do wzajemnego dzielenia się 
opłatkiem i składania życzeń. 

Tradycyjnie również kola-
cja składała się z kilkunastu dań, 
przygotowanych przez kobiety  
z SKW, domowe wypieki oraz 
wspólne kolędowanie uatrakcyj-
niły nasze spotkanie przy opłatku. 
Recytowane wiersze przez Annę 
Łukaszyk, Sylwię Herbut, Marię 
Dmitrzak, Beatę Boczar, Wandę 
Gładysz oraz śpiewane solo ko-
lędy przez Małgorzatę Herbut, 
Stanisława Ścibora oraz Tadeu-
sza Dmitrzaka zostały nagrodzo-
ne gromkimi brawami. Miłym 
zaskoczeniem tego wieczoru był 

występ rodzinny Elżbiety Ogrod-
nik-Wolanin (gitara, śpiew), Marii 

Ogrodnik oraz małego Kuby Wolanina. 
Organizatorzy dziękują wszystkim gościom za 

przyjęcie zaproszenia oraz zaszczycenie nas swoją 
obecnością, strażakom i ich rodzinom oraz koleżankom 
z SKW za stworzenie ciepłej, rodzinnej atmosfery, któ-
rej życzymy z okazji Świąt i Nowego Roku wszystkim 
czytelnikom Brzozowskiej Gazety Powiatowej.

Świątecznie w SKW Rudawiec

Danuta Czaja Przewodnicząca SKW 
Maria Dmitrzak Sekretarz SKW

Indywidualne występy zostały nagrodzone 
gromkimi brawami 

Wspólne kolędowanie

UWAGA !!!
Zagubiono legitymację szkolną na nazwisko: 

Sławęcki Maciej - kl. III TB1 ZSB

Uczciwego znalazcę prosimy o kontakt pod adresem:
Redakcja „Brzozowskiej Gazety Powiatowej”, ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel./fax (0-13) 43-431-65
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01.01.2008 - 07.01.2008 - Apteka Prywatna mgr  
B. Sawka ul. Podwale 2
07.01.2008 - 14.01.2008 - Apteka „Cefarm” S.A.  
ul. Mickiewicza 27
14.01.2008 - 21.01.2008 - Apteka „Pod Ratuszem” 
ul. Mickiewicza 9

21.01.2008 - 11.02.2008 - Apteka Prywatna mgr  
B. Sawka ul. Podwale 2
11.02.2008 - 18.02.2008 - Apteka „Cefarm” S.A.  
ul. Mickiewicza 27
18.02.2008 - 25.02.2008 - Apteka „Pod Ratuszem” 
ul. Mickiewicza 9

25.02.2008 - 17.03.2008 - Apteka Prywatna mgr  
B. Sawka ul. Podwale 2
17.03.2008 - 24.03.2008 - Apteka „Cefarm” S.A.  
ul. Mickiewicza 27
24.03.2008 - 31.03.2008 - Apteka „Pod Ratuszem” 
ul. Mickiewicza 9

31.03.2008 - 21.04.2008 - Apteka Prywatna mgr  
B. Sawka ul. Podwale 2
21.04.2008 - 28.04.2008 - Apteka „Cefarm” S.A.  
ul. Mickiewicza 27
28.04.2008 - 05.05.2008 - Apteka „Pod Ratuszem” 
ul. Mickiewicza 9

Harmonogram dyżurów całodobowych aptek  
na rok 2008 na terenie Powiatu Brzozowskiego

05.05.2008 - 26.05.2008 - Apteka Prywatna mgr B. Sawka ul. Podwale 2
26.05.2008 - 02.06.2008 - Apteka „Cefarm” S.A. ul. Mickiewicza 27
02.06.2008 - 09.06.2008 - Apteka „Pod Ratuszem” ul. Mickiewicza 9

09.06.2008 - 30.06.2008 - Apteka Prywatna mgr B. Sawka ul. Podwale 2
30.06.2008 - 07.07.2008 - Apteka „Cefarm” S.A. ul. Mickiewicza 27
07.07.2008 - 14.07.2008 - Apteka „Pod Ratuszem” ul. Mickiewicza 9

14.07.2008 - 04.08.2008 - Apteka Prywatna mgr B. Sawka ul. Podwale 2
04.08.2008 - 11.08.2008 - Apteka „Cefarm” S.A. ul. Mickiewicza 27
11.08.2008 - 18.08.2008 - Apteka „Pod Ratuszem” ul. Mickiewicza 9

18.08.2008 - 08.09.2008 - Apteka Prywatna mgr B. Sawka ul. Podwale 2
08.09.2008 - 15.09.2008 - Apteka „Cefarm” S.A. ul. Mickiewicza 27
15.09.2008 - 22.09.2008 - Apteka „Pod Ratuszem” ul. Mickiewicza 9

22.09.2008 - 13.10.2008 - Apteka Prywatna mgr B. Sawka ul. Podwale 2
13.10.2008 - 20.10.2008 - Apteka „Cefarm” S.A. ul. Mickiewicza 27
20.10.2008 - 27.10.2008 - Apteka „Pod Ratuszem” ul. Mickiewicza 9

27.10.2008 - 17.11.2008 - Apteka Prywatna mgr B. Sawka ul. Podwale 2
17.11.2008 - 24.11.2008 - Apteka „Cefarm” S.A. ul. Mickiewicza 27
24.11.2008 - 01.12.2008 - Apteka „Pod Ratuszem” ul. Mickiewicza 9

01.12.2008 - 22.12.2008 - Apteka Prywatna mgr B. Sawka ul. Podwale 2
22.12.2008 - 29.12.2008 - Apteka „Cefarm” S.A. ul. Mickiewicza 27
29.12.2008 - 05.01.2009 - Apteka „Pod Ratuszem” ul. Mickiewicza 9

Harmonogram godzin pracy aptek na terenie Brzozowa w 2008 r.
w okresie Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia oraz pozostałych świąt

Termin dyżuru  Godziny     Apteka
22.03 - 23.03   18.00 - 9.00  Apteka „CEFARM”, Brzozów, ul. Mickiewicza 27
23.03 - 24.03   9.00 - 15.00  Apteka prywatna mgr Barbara Sawka, Brzozów, ul. Podwale 2
24.03 - 25.03   15.00 - 7.00  Apteka „Pod Ratuszem”, Brzozów, ul. Mickiewicza 9
30.04 - 01.05   21.00 - 9.00  Apteka „Pod Ratuszem”, Brzozów, ul. Mickiewicza 9
01.05 - 01.05   9.00 - 15.00  Apteka prywatna mgr Barbara Sawka, Brzozów, ul. Podwale 2
01.05 - 02.05   15.00 - 7.00  Apteka „Pod Ratuszem”, Brzozów, ul. Mickiewicza 9
02.05 - 03.05   21.00 - 7.00  Apteka „Pod Ratuszem”, Brzozów, ul. Mickiewicza 9
03.05 - 04.05   7.00 - 15.00  Apteka prywatna mgr Barbara Sawka, Brzozów, ul. Podwale 2
04.05 - 05.05    15.00 - 7.00  Apteka „Pod Ratuszem”, Brzozów, ul. Mickiewicza 9
21.05 - 23.05    całodobowo  Apteka prywatna mgr Barbara Sawka, Brzozów, ul. Podwale 2
14.08 - 15.08   21.00 - 9.00  Apteka „Pod Ratuszem”, Brzozów, ul. Mickiewicza 9
15.08 - 15.08   9.00 - 15.00  Apteka prywatna mgr Barbara Sawka, Brzozów, ul. Podwale 2
15.08 - 16.08    15.00 - 7.00  Apteka „Pod Ratuszem”, Brzozów, ul. Mickiewicza 9
31.10 - 02.11   całodobowo  Apteka prywatna mgr Barbara Sawka, Brzozów, ul. Podwale 2
10.11 - 12.11   całodobowo  Apteka prywatna mgr Barbara Sawka, Brzozów, ul. Podwale 2
24.12 - 25.12   19.00 - 9.00  Apteka „CEFARM”, Brzozów, ul. Mickiewicza 27
25.12 - 26.12   9.00 - 9.00  Apteka „Pod Ratuszem”, Brzozów, ul. Mickiewicza 9
26.12 - 27.12   9.00 - 7.00  Apteka prywatna mgr Barbara Sawka, Brzozów, ul. Podwale 2
31.12 - 01.01.09   21.00 - 15.00  Apteka prywatna mgr Barbara Sawka, Brzozów, ul. Podwale 2
01.01 - 02.01.09   15.00 - 7.00  Apteka „Pod Ratuszem”, Brzozów, ul. Mickiewicza 9
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Tadeusz  KROTOS
- rysownik, ilustrator, karykaturzysta

 

Urodził się i mieszka w Gliwicach na Ślą-
sku. Od 1962 r. gruntował swoją wiedzę   
z zakresu rysunku, malarstwa i grafiki  
w kółkach plastycznych przy boku zna-
nych gliwickich artystów, plastyków. Fa-
scynuje się 
twórczością hi-

szpańskiego surrealisty 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 kra-
ju i za granicą.

Tadeusz Krotos

Informuję, że w Dz. U. z 2007 
r. Nr 176 poz.1238 opublikowana zo-
stała ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r.  
o zmianie niektórych ustaw w związku  
z członkostwem Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Unii Europejskiej. Ustawa ta  
w art. 11 wprowadza zmiany do ustawy  
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ru-
chu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, 
poz. 908, z późn. zm.)

Ważną zmianą w ustawie – Prawo 
o ruchu drogowym, która będzie miała 
wpływ na proces rejestracji pojazdu jest 
fakt uchylenia art.72 ust.2 pkt 4 ustawy 
który dopuszczał przy rejestracji po-
jazdu na terytorium RP przedstawienie 
zamiast dowodu rejestracyjnego innego 
dokumentu stwierdzającego rejestrację 
pojazdu za granicą, wydanego przez or-
gan właściwy do rejestracji pojazdów za 
granicą – dotyczyło to pojazdów sprowa-
dzonych z dowolnego kraju pochodzenia 
pojazdu.

W związku z tym obecnie jedynym 
dokumentem, który może być przedsta-
wiony do rejestracji takiego pojazdu jest 
dowód rejestracyjny wydany przez zagra-
niczny organ rejestracji pojazdów.

Jednocześnie dodano w art.72, 
ust.2a w brzmieniu:

„W przypadku pojazdu sprowadzo-
nego z terytorium państwa niebędącego 
państwem członkowskim Unii Euro-
pejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub 
państwem członkowskim Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
– stroną umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym zamiast dowodu rejestra-
cyjnego, o którym mowa w ust.1 pkt.5, 
dopuszcza się przedstawienie innego do-
kumentu stwierdzającego rejestracje po-
jazdu, wydanego przez organ właściwy 
do rejestracji pojazdów w tym państwie.”

Oznacza to, że od dnia wejścia  
w życie tej zmiany, czyli od 25 grud-
nia 2007 r. do wniosku o rejestrację 

pojazdu sprowadzonego z państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej lub pań-
stwa członkowskiego  Europejskiego   
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 
właściciel będzie zobligowany przedło-
żyć dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był 
zarejestrowany.

Natomiast z państw innych niż  
w/wym dopuszczony będzie zamiast do-
wodu rejestracyjnego inny dokument 
stwierdzający rejestracje pojazdu, wyda-
ny przez organ właściwy do rejestracji 
pojazdów w tym państwie.

Jednocześnie informuję, że w przy-
padku pojazdów zarejestrowanych za 
granicą, jeżeli kieruje nim osoba inna niż 
właściciel pojazdu musi ona posiadać do-
kument potwierdzający zgodę właściciela 
na używanie tego pojazdu na terenie RP.

INFORMACJA O ZMIANACH W USTAWIE 
– PRAWO O RUCHU DROGOWYM

Zbigniew Nycz Naczelnik Wydziału 
Komunikacji, Transportu i Dróg
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tzw. „Turnieju Ostatniej Szansy” w Kar-
paczu (listopad ub.r.) Ola zajęła I miejsce  
i awansowała do Finału Mistrzostw Polski 
Juniorów do lat 10 oraz zdobyła II katego-
rię szachową. Od tego czasu dziewczynka 
przygotowuje się do turnieju FMP, w któ-
rym wystartuje 50 uczestniczek. 

W styczniu br. została powołana do 
kadry wojewódzkiej juniorów. W związku 
z tym Olę czeka szereg wyjazdów, turnie-
jów i zgrupowań. Dla dziecka w tym wie-
ku sam udział w tego typu turniejach czy 
mistrzostwach jest dużym przeżyciem.  
- Jestem bardzo dumny z Oli i jej osiągnięć 
– opowiada tata dziewczynki. - Staramy 
się ją wspierać, wyszukujemy czas aby 
pojechać z nią na zawody. Ola jest bardzo 
żywym, ale też grzecznym dzieckiem. Jest 
w okresie kiedy wszystko ją interesuje: 
jazda na łyżwach, nartach, śpiew i taniec. 
Wszystko jednak doskonale godzi. Gra  
w szachy z niczym nie koliduje, ponieważ 
dziadek dostosowuje się do jej trybu życia. 
Ale najważniejsze jest to, że ona to bardzo 

lubi – podkreśla W. Kozubal.
Wiele się słyszy o pozy-

tywnych aspektach gry szacho-
wej. Wywiera ona pozytywny 
wpływ na gracza ucząc przewi-
dywania, logicznego myślenia  
i cierpliwości. - Szachy uczą 
też odpowiedzialności za ruchy  
i trenują pamięć – dodaje do li-
sty trener K. Kozubal. 

Ola w chwili obecnej 
szachy traktuje jak hobby. Nie 
myśli o karierze szachowej, 
gra dla przyjemności. Pomi-
mo wszystkich rzeczy, które 
ją obecnie absorbują twier-

dzi, że wolnego czasu ma bardzo dużo. 
– Zawsze mam czas żeby odwiedzić ko-
leżanki, czy zrobić coś co lubię – twier-
dzi młodziutka szachistka. Zapytana  
o idola mówi, że nie ma żadnego, chce 
być po prostu sobą.

SPORT

Utalentowana i obiecująca – tak możemy 
opisać młodziutką szachistkę Aleksandrę Kozu-
bal. Ola jest uczennicą II klasy SP Nr 1 w Brzo-
zowie i zawodniczką LKS Brzozovia MOSiR 
Brzozów. Swoją przygodę z szachami rozpo-
częła zaledwie półtora roku temu, a już możemy 
podziwiać jej sukcesy. 

Gry w szachy nauczył jej dziadek Kazi-
mierz Kozubal – trener brzozowskich szachi-
stów. – Na prośbę rodziców uczniów SP Nr 1  
w Brzozowie od września 2006 r. w szkole rozpo-
częły się zajęcia szachowe. Uczęszczają na nie 
chłopcy i dziewczynki z klas I i II. Wśród nich 
jest Ola - opowiada K. Kozubal. Swój pierwszy 
większy sukces dziewczynka odniosła w kwiet-
niu 2007 r. w szkolnych zawodach powiatowych. 
Zajęła tam pierwsze miejsce. - Ola bardzo lubi 
szachy, ale to zwycięstwo mnie nieco zaskoczyło. 

Uczyła się wtedy tej gry zaledwie od kilku miesięcy, a już zdobyła I m-ce. Wtedy 
zwróciłem uwagę na jej potencjał – relacjonuje dziadek szachistki.

Dziewczynka polubiła szachy do tego stopnia, że jej dziadek wspólnie  
z rodzicami Oli postanowili przy-
gotować ją do Indywidualnych 
Mistrzostw Polski uczniów, które 
miały się odbyć w Dąbkach koło 
Darłowa pod koniec sierpnia ub.r. 
Młoda szachistka do tych mi-
strzostw bardzo intensywnie się 
przygotowywała. – Głównie ćwi-
czę godzinę dziennie z dziadziem, 
ale także z innymi zawodnikami 
– opowiada dziewczynka. – Trud-
ne partie rozgrywa się z Kubą 
Gładyszem i Tomkiem Jaskółką, 
bo oni są starsi i bardzo dobrzy. 
Na każdym turnieju się trochę de-
nerwuję, ale pomagają mi wtedy 
tata i dziadek. Bardzo lubię grać w szachy  – dodaje z uśmiechem Ola.

Do Dąbek młoda szachistka pojechała właśnie z tatą – Wojciechem Ko-
zubalem. Na mistrzostwach zajęła I miejsce w grupie dziewczynek do lat 9  
i uzyskała III kategorię szachową. Następnie w dniach 5-11 września ub.r. wzięła 
udział w Półfinale Mistrzostw Polski w Chotowej. Zajęła tam szóste miejsce (czyli 
pierwsze, które nie kwalifikowało do finału). Nie była to jednak ostatnia możliwość 
zakwalifikowania się do mistrzostw. W ostatnich eliminacjach ogólnopolskich 

Mała mistrzyni „królewskiej gry”

Ola często trenuje z innymi zawodnikami brzozowskiej drużyny szachistów
(na zdjęciu analiza partii z Jakubem Gładyszem)

Aleksandra Kozubal

Młodzi sportowcy z naszego powiatu

Anna Władyka

EKOLOGICZNE CENTRUM ODZYSKU ELEKTRONIKI
Jabłonica Polska 169, 36-213 Haczów, tel. 0 506 437 839, 0 600 854 361

Odbieramy do utylizacji:
- sprzęt komputerowy
- sprzęt biurowy
- sprzęt teleinformatyczny

- sprzęt telekomunikacyjny
- sprzęt agd i audio-video
- sprzęt medyczny
- przyrządy do nadzoru i kontroli

www.ecoe.com.pl
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III Zjazd Delegatów Powiatowego SZS
9 stycznia br. w świetlicy 

Starostwa Powiatowego odbył się 
III Zjazd Delegatów Powiatowego 
Szkolnego Związku Sportowego 
w Brzozowie. 

W Zjeździe uczestniczy-
li m.in. Podkarpacki Kurator 
Oświaty i zarazem Przewodniczą-
cy Podkarpackiego Wojewódz-
kiego Szkolnego Związku Spor-
towego w Rzeszowie – Maciej 
Karasiński, Wicestarosta Brzo-
zowski – Janusz Draguła, Hen-
ryk Kozik – Przewodniczący 
Rady Powiatu, Stanisław Pilszak 
– Naczelnik Wydziału Oświaty  
i Polityki Społecznej Starostwa, 
Z-ca Wójta Gminy Dydnia – Stanisław 
Pałys, Bronisław Przyczynek – Przewod-
niczący Powiatowego Zrzeszenia Ludowe 
Zespoły Sportowe w Brzozowie i Marian 
Kula – Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Brzozowie.

Zjazd otworzył Przewodniczący 
Związku Marian Wojtowicz, który powi-
tał zebranych – delegatów Uczniowskich 
Klubów Sportowych z terenu powiatu, 
dyrektorów szkół oraz zapro-
szonych gości. Przedstawił ze-
branym porządek obrad, który 
został jednogłośnie przyjęty.  
W dalszej części wybrano Prze-
wodniczącego i Sekretarza 
obrad, którymi zostali kolejno 
Krzysztof Urbanek i Marek Szer-
szeń. Przewodniczący obrad po-
prowadził dalszą część Zjazdu. 
Przedstawił regulamin obrad, 
który przez zebranych został 
jednogłośnie przyjęty. Zgodnie 
z ustalonym porządkiem ob-
rad głos zabrał Przewodniczą-
cy Powiatowego SZS Marian 
Wojtowicz, który przedstawił 
sprawozdanie z działalności Związku za 
okres upływającej kadencji 2003-2007. 
Podziękował on w nim m.in. władzom 
Starostwa Powiatowego w Brzozowie za 
pomoc organizacyjną i finansową w funk-
cjonowaniu  stowarzyszenia.

Słowa podziękowań za udaną 
współpracę skierował również w stronę 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkol-
nego Związku Sportowego w Rzeszowie  
i Powiatowego Zrzeszenia LZS w Brzo-
zowie. Na ręce Przewodniczącego PZ 
LZS Bronisława Przyczynka złożył po-

dziękowania klubom sportowym działają-
cym na terenie powiatu, za udostępnianie 
obiektów na przeprowadzanie zawodów 
sportowych.

Podsumowując okres kadencji Ma-
rian Wojtowicz wyróżnił również dyrek-
cje szkół oraz nauczycieli wychowania fi-
zycznego za współorganizację szkolnych 
imprez sportowych w latach 2003-2007. 
Po przedstawieniu sprawozdania odczytał 
i wręczył listy gratulacyjne.

Wyróżnionymi zostali: Maciej Ka-
rasiński – Podkarpacki Kurator Oświaty 
i Przewodniczący Podkarpackiego Wo-
jewódzkiego Szkolnego Związku Spor-
towego w Rzeszowie, Zygmunt Błaż 
– Starosta Brzozowski, Janusz Draguła 
– Wicestarosta Brzozowski, Stanisław 
Pilszak – Naczelnik Wydziału Oświaty  
i Polityki Społecznej Starostwa Powiato-
wego, Bronisław Przyczynek – Przewod-
niczący Powiatowego Zrzeszenia Ludowe 
Zespoły Sportowe w Brzozowie i Graży-
na Gładysz – Przewodnicząca Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu Rady 
Powiatu.

W podobny sposób uhono-
rowani zostali także dyrektorzy 
szkół, które w ostatnim czasie, we 
współzawodnictwie sportowym 
szkół na szczeblu powiatu i woje-
wództwa osiągnęły najlepsze wy-
niki i najwyższe miejsca.

Byli to: Zygmunt Węgrzyn 
– SP w Haczowie, Barbara Golon-
ka – SP Nr 1 w Brzozowie, Lucjan 
Czech – ZS w Humniskach, Mie-
czysław Skiba – ZS w Bliznem, 
Mariola Pilszak – Gimnazjum Nr 
1 w Brzozowie, Bożena Chorążak 
– Gimnazjum w Niebocku i Doro-

ta Kamińska – I LO w Brzozowie.
Następnie głos zabrała Stanisława 

Warchałowska przedstawiając protokół 
Komisji Rewizyjnej Powiatowego SZS 
za lata 2003-2007. W protokole Komisja 
pozytywnie wypowiedziała się na temat 
działalności Zarządu za okres kadencji  
i wysunęła wniosek o udzielenie absolu-
torium ustępującym władzom. Przewod-
niczący zebrania poddał wniosek Komisji 

pod głosowanie. Wniosek przy jed-
nym głosie wstrzymującym i pozo-
stałych za został przegłosowany.

Następnie spośród delega-
tów, w związku z wyborem nowych 
władz wybrano Komisję Wyborczą 
oraz Komisję Uchwał i Wniosków. 
W skład tej pierwszej weszli Ma-
rek Dacko, Krystyna Gołąb i Ewa 
Chrobak, natomiast drugiej – Maria 
Tesznar, Stanisława Warchałowska 
i Andrzej Zajdel.

Kolejnym punktem porządku 
obrad była dyskusja, w której to głos 
zabrali m.in. Maciej Karasiński i Ja-
nusz Draguła, kierując słowa podzię-
kowań w stronę Mariana Wojtowicza  

i Zarządu Powiatowego SZS w Brzo-
zowie za społeczną pracę i organizację 
imprez sportowych dla dzieci i młodzie-
ży. Głos w dyskusji zabrał też Bronisław 
Przyczynek, który podziękował władzom 
SZS za owocną współpracę między oby-
dwoma stowarzyszeniami i wręczył list 
gratulacyjny Marianowi Wojtowiczowi 
za dotychczasową działalność.

W dalszej kolejności rozpoczę-
to zgłaszanie kandydatów do Zarządu  
i Komisji Rewizyjnej na okres nowej ka-
dencji. Do Zarządu Związku zgłoszeni 

Zjazd delegatów prowadził Krzysztof Urbanek

Głosowanie  nad wyborem nowych władz
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SPORT

Marek Szerszeń

Przewodniczący SZS wręcza podziękowanie Wicestaroście Brzozowskiemu

zostali: Magdalena Kaczkowska, 
Marian Wojtowicz, Marek Chęć, 
Piotr Ekiert, Krzysztof Urbanek, 
Marek Szerszeń, Maciej Bednar-
czyk, Andrzej Zajdel, Jacek Błaż i 
Paweł Jurkiewicz. Natomiast jako 
kandydatów do Komisji Rewizyj-
nej zgłoszono osoby Grzegorza 
Soboty, Stanisławy Warchałow-
skiej i Pawła Barańskiego. Wszy-
scy zgłoszeni wyrazili zgodę na 
kandydowanie do władz i w wy-
niku głosowania jawnego delega-
tów  zostali jednogłośnie wybrani 
do Zarządu i Komisji Powiatowe-
go SZS. 

W dalszej części Zjazdu 
nastąpiła przerwa, w której nowe władze 
zgodnie ze statutem stowarzyszenia od-
były pierwsze robocze posiedzenia, na 
których wybrali spośród siebie Przewod-
niczących. Po krótkiej przerwie obrady 
wznowiono, a Przewodniczący Zjazdu 
Krzysztof Urbanek ogłosił, że Przewod-

niczącym Związku na kolejne 4 lata zo-
stał Marek Szerszeń, natomiast Komisji 
Rewizyjnej – Stanisława Warchałowska.

Następnie głos zabrał nowo wy-
brany Przewodniczący, który podzięko-
wał delegatom za zaufanie co do wybo-
ru osób do nowego Zarządu. Wyraził też 

nadzieję na dalszą dobrą i owocną 
współpracę, zarówno z nauczy-
cielami wychowania fizycznego, 
dyrekcjami szkół i działającymi 
przy nich Uczniowskimi Klubami 
Sportowymi, jak również Staro-
stwem Powiatowym w Brzozowie, 
PW SZS w Rzeszowie, PZ LZS  
w Brzozowie i klubami sportowy-
mi powiatu. Zapewnił on również, 
że wraz z nowo wybranym Zarzą-
dem dołoży wszelkich możliwych 
starań, aby Związek coraz bardziej 
się rozwijał.

Po tym wystąpieniu Komi-
sja Uchwał i Wniosków przedsta-

wiła zgłoszone wnioski zwracając 
się z prośbą do nowych władz o ich re-
alizację.

Kończąc obrady Przewodniczący 
Zjazdu podziękował zebranym za przy-
bycie i udział w obradach życząc wybra-
nym władzom sukcesów w dalszej dzia-
łalności.

Powiatowe Zrzeszenie LZS zorganizował dla młodzieży w okresie 
feryjnym turnieje powiatowe w halowej piłce nożnej. W meczu finało-
wym rocznika 1994 zespół LKS Przysietnica 
pokonał LKS Dydnię 12:5. Drużyna „Iskra” 
Przysietnica z rocznika 1994 reprezentowa-
ła nasz powiat w Turnieju o Puchar Prezesa 
OZPN, który odbył się w Jaśle, gdzie na sześ-
ciu uczestników zespół z Przysietnicy zajął 3 
miejsce. Łukasz Kurzydło i Zbigniew Baran 
zostali powołani do kadry okręgu. 

18 stycznia br. rozegrano Halowy 
Turniej Piłki Nożnej dla rocznika 1992. Po 
eliminacjach gminnych w turnieju powiato-
wym uczestniczyły LKS Przysietnica, LKS Dydnia, LKS Wesoła, GLKS 
„Błękitni” Jasienica Rosielna.

Tabela końcowa: 

1. Przysietnica  9 pkt  6:0
2. Wesoła  4 pkt  5:5
3. Dydnia  4pkt  3:3
4. Jasienica Rosielna 0 pkt  2:8
Najlepszym zawodnikiem okazał się Tomasz Dymni-
cki z LKS „Zryw” Dydnia. W roczniku 1993 I miejsce 
zajęła Dydnia, II miejsce Jasienica Rosielna, a III We-
soła. Dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe wręczali: 
Henryk Dąbrowiecki, Edward Szewczyk i Bronisław 
Przyczynek.

Z życia Powiatowego LZS w Brzozowie

Tabela po 8 kolejkach I rundy:

1. „Jazzmani” BDK Brzozów - 7 spotkań - 19 pkt  - 20:3
2. „Jasienica” - 7 spotkań - 16 pkt -  17:6
3. LZS Przysietnica - 7 spotkań - 14pkt - 16:8
4. „Czarni” Nozdrzec - 7 spotkań - 13 pkt - 16:12
5. ZBR LATER Rymanów - 7 spotkań - 12 pkt - 16:14
6. „Budowlani” Brzozów - 7 spotkań - 9 pkt - 11:14
7. „Sokół” Domaradz - 6 spotkań - 7 pkt - 8:13
8. UKPS „Orzechowianka” Orzechówka - 7 spotkań - 2 pkt - 
5:20
9. LKS „Parnas” Stara wieś - 7 spotkań - 1 pkt - 2:11

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

W tabeli nie uwzględniono 
meczu z III kolejki Domaradz – Bu-
dowlani (mecz przeniesiony). Każdy 
zespół ma wliczoną pauzę (Budow-
lani pauzują w ostatniej kolejce). 

Gratulujemy pięknej postawy 
sportowej, życzymy dalszych do-
brych wyników i przyjemnej zaba-
wy.  

Komunikat VIII Edycji Amatorskiej Powiatowej Ligi Siatkowej sezon 
2007/2008  prowadzonej przez Powiatowe Zrzeszenie LZS w Brzozowie

Bronisław Przyczynek
Przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia
Ludowe Zespoły Sportowe w Brzozowie 

Bronisław Przyczynek
Przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia
Ludowe Zespoły Sportowe w Brzozowie 
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BRZOZOWSKA
Gazeta Powiatowa

HOROSKOP
BARAN (21 III – 20 IV)
Zrobisz wiele, aby zyskać sympatię i uznanie szefa lub ważnego 
współpracownika. Twoje pomysły zawodowe będą nowatorskie  
i spodobają się osobom młodym i odważnym. Może czas w nowym 

roku założyć własną firmę? Koniec stycznia będzie sprzyjał spotkaniom ze 
znajomymi i randkom w ciemno.

BYK (21 IV – 21 V)
Czeka cię pracowity miesiąc. Nawet w weekendy będziesz nadra-
biać zawodowe zaległości lub postanowisz przeprowadzić większe 

domowe porządki. Początek roku sprzyja ważnym przemyśleniom, podsu-
mowaniom sukcesów i porażek, a także dłuższym rozmowom z osobami  
z bliższej rodziny. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Początek roku nastroi cię refleksyjnie. Wspominać będziesz z no-
stalgią dawne czasy, mimo że teraz wiedzie ci się lepiej. Wyjaśni 

się pewna tajemnicza zawodowa sprawa lub nieprzychylna ci osoba posta-
nowi zmienić swoje zachowanie, co bardzo ułatwi ci realizację trudnego 
zadania.

RAK (22 VI – 23 VII)
Bądź czujny w pracy, bo grożą ci drobne nieporozumienia, a nawet 
pomyłki. Uda ci się wyjaśnić trudne zawodowe sprawy. Uważaj, 

aby przez przypadek nie wydać cudzych miłosnych sekretów. Możliwy 
przypływ gotówki, nie zaniedbuj spraw finansowych.

LEW (24 VII – 23 VIII)
Wszyscy narzekać będą na pogodę, a ty będziesz w wyjątkowo do-
brym nastroju. Nadarzy się również okazja do zawarcia nowych 

przyjaźni, które wniosą w twoje życie więcej optymizmu i radości. Łatwiej 
ci będzie znaleźć czas dla partnera. Randki będą udane!

PANNA (24 VIII – 23 IX) 
Czas uporządkować wszystkie ważne sprawy, a postanowienia no-
woroczne korzystnie będzie zacząć realizować już teraz, na począt-
ku roku. Zapoznaj się ze stanem swojego konta bankowego, zacznij 

oszczędzać, bo inaczej będziesz musiał pożyczać na zimowe wyjazdy.

WAGA (24 IX – 23 X)
Dzięki uprzejmości i wdziękowi osobistemu załatwisz trudną, za-
ległą sprawę urzędową. W miłości staniesz się bardziej serdeczny  
i ugodowy. Zwolnij i nie rób nic na siłę. W pracy bądź ostrożny i nie 

zmieniaj ułożonych wcześniej planów.
SKORPION (24 X – 22 XI)
Pod koniec miesiąca załatwisz kilka zaległych spraw zawodowych  
i będziesz z tego powodu bardzo zadowolony. Bliskie osoby będą 
nalegać, abyś wywiązał się z obietnicy zimowego wyjazdu. Podróż  

w góry, nawet na weekend, doda ci energii. Ludzie będą ci bardziej niż zwykle 
przychylni, a twoje życie uczuciowe rozkwitnie.

STRZELEC (23 XI – 22 XII) 
Wpływ planet sprzyja niezwykłym spotkaniom, a nawet ujawnianiu 
tajemnic. Nie bierz sobie do serca krytyki i plotek współpracowników, 
bo niepotrzebnie stracisz humor i zapał do pracy. Nieporozumienia się 

wyjaśnią, a szczęście coraz bardziej będzie ci sprzyjać.
KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I)
W tym miesiącu poczujesz przypływ sił, staniesz się towarzyski. Sty-
czeń sprzyja szybkim decyzjom i niespodziewanym zmianom miłos-

nych i zawodowych planów. Wykorzystaj nadarzające się okazje do zabawy 
i flirtów. Otrzymasz dobre wiadomości i spotkasz ciekawych ludzi, których 
opowieści zainspirują cię do zimowych wyjazdów. 

WODNIK (21 I – 19 II)
Uda ci się zakończyć konflikt z osobą, która czuje się urażona  
i przeszkadza ci w realizacji ambitnych zawodowych planów. Czeka 
cię miła towarzyska niespodzianka. Koniec stycznia będzie idealny 

na odpoczynek, wizytę u kosmetyczni czy wyjazd w góry.
RYBY (20 II – 20 III) 
W styczniu za pomocą przyjaciół uda ci się uporządkować wie-
le zaległych spraw i zaplanować idealne ferie zimowe dla całej 
rodziny i przyjaciół. Nie zmarnuj okazji, aby pokazać się z jak 

najlepszej strony komuś, kto jest ważny w twojej firmie i może ci pomóc  
w zdobyciu silniejszej pozycji.

ROZRYWKA

1) pamiętać słabo, niejasno, 5) waga opakowania,  
7) futerał skórzany do rewolweru lub pistoletu, 9) ba-
bilońsko-asyryjski bóg nieba, ojciec i król bogów, 
10) wymysł, bajka, legenda, fałszywe mniemanie,  
12) archipelag wysp na Pacyfiku, w Mikronezji,  
13) imię żeńskie, 14) człowiek plemienia trackiego, 
mieszkał na obszarze dzisiejszej Rumunii, 15) imię 
żeńskie.

KRZYŻÓWKA

POZIOMO

PIONOWO

2) model forda, 3) w grze w karty kolor bijący wszystkie 
kolory, obrany kolor w brydżu, 4) terytorium wyróżnia-
jące się położeniem geograficznym; okolice,
6) wielka flota wojenna, 8) silny, zimny wiatr, często z 
zamiecią śnieżną wiejący na Syberii, 11) żerdź.
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