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XXX Sesja Rady Powiatu Brzozowskiego
Głosowanie nad absolutorium dla działalności Za-

rządu Powiatu w Brzozowie w 2008 r. było najważniejszym 
punktem obrad XXX sesji Rady Powiatu. Radni obrado-
wali 22 kwietnia br. pod przewodnictwem Henryka Kozi-
ka – Przewodniczącego Rady. Po przyjęciu porządku Rada 
wysłuchała sprawozdań z wykonania uchwał i wniosków  
z poprzedniej sesji oraz działalności Zarządu w okresie mię-
dzysesyjnym. Rozpatrzyła też sprawozdanie z wykonania 
budżetu powiatu brzozowskiego za ubiegły rok, które omó-
wiła Skarbnik Powiatu Marta Częczek. Bilansu dokonań za 
2008 rok w syntetycznym sprawozdaniu dokonał również 
Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, który powiedział m.in.  
- W omawianym czasie zrealizowaliśmy liczne zadania  
i inwestycje - istotne dla życia i codziennego funkcjonowa-

nia mieszkańców naszego powiatu. Mam tu na myśli szereg 
zabiegów służących dalszej poprawie stanu infrastruktury 
drogowej, dbałość o rozwój edukacji oraz  służby zdrowia 
poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i modernizację bazy 
lokalowej. W minionym roku zwiększyliśmy dochody po-
wiatu o kwotę ponad 10 milionów złotych w porównaniu 
z rokiem 2007. Na wzrost złożyło się zwiększenie dotacji  
z budżetu państwa, subwencji oświatowej oraz pomoc fi-
nansowa z innych źródeł zewnętrznych.

Pokrótce scharakteryzował on najważniejsze zada-
nia i inwestycje w dziedzinie infrastruktury drogowej, edu-
kacji i ochrony zdrowia. Podkreślił, że w roku 2008 zmo-
dernizowano i wyremontowano drogi powiatowe o łącznej 
długości ponad 16 kilometrów, zlikwidowano 4 osuwiska, 

w tym jedno z największych przy drodze Krzemienna-Witryłów-Ju-
rowce w miejscowości Temeszów o wartości ponad 1 mln zł. Wy-
konano również blisko 800 m chodników. Łącznie na infrastrukturę 
drogową w 2008 r. wydatkowano kwotę ok. 5,5 mln zł. 70% tej kwoty 
stanowiły środki pozyskane z zewnątrz.

Ponadto zaznaczył, że w ubiegłym roku zmodernizowano i do-
posażono placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym 
jest powiat brzozowski. Łącznie w 2008 r. na oświatę wydatkowano 
1,8 mln zł, z czego blisko połowę stanowiły środki pozyskane z ze-
wnątrz.

Starosta Z. Błaż zwrócił uwagę, że dalszy rozwój szpitala - 
ośrodka medycznego o znaczeniu makroregionalnym oraz jego wy-
posażenie w specjalistyczny sprzęt do ratowania życia był jednym  
z priorytetów władz samorządowych powiatu. Łączna wartość na-
kładów inwestycyjnych na szpital zamknęła się kwotą ponad 15,5 
miliona złotych, z czego ponad 9 milionów złotych stanowiły środki  
z zewnętrznych źródeł finansowania.

 Następnie, po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej, przed-
stawionej przez jej Przewodniczącego Mieczysława Barcia, jak rów-
nież opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, którą odczytał Prze-
wodniczący Rady Henryk Kozik, radni jednogłośnie zadecydowali  
o udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2008.

W dalszej części sesji Rada Powiatu podjęła uchwały w spra-
wach:
- zmian w budżecie powiatu brzozowskiego na 2009 rok,
- zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie zakupów 

inwestycyjnych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Pod-
karpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,

- ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli oraz szczegółowe zasady obliczania i wypłacania wy-
nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych za-
stępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego 
funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 
nauczycieli, 

- ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego fun-
duszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placów-
kach, dla których powiat brzozowski jest organem prowadzącym,

- delegowania radnych do komisji bezpieczeństwa i porządku
- wygaszenia działalności filii Domu Pomocy Społecznej w Brzozo-

wie, położonej w Orzechówce. 
O konieczności podjęcia takiej decyzji przesądziły przepisy 

ustawy o pomocy społecznej. Dom pomocy społecznej może być pro-
wadzony dla:

Radni w trakcie głosowania

Sesję Rady Powiatu poprowadził Przewodniczący H. Kozik 

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu brzozowskiego  
za ub.r. omówiła Skarbnik Powiatu M. Częczek
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Konferencja Onkologiczna w Brzozowie
W Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrod-

ku Onkologicznym w dniach 26-27 marca br., pod honorowym patrona-
tem Minister Zdrowia Ewy Kopacz, odbyła się konferencja onkologiczna 
połączona z oddaniem do użytku nowych linii terapeutycznych.

Uroczystości w dniu 26 marca rozpoczęła msza św., pod przewod-
nictwem Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika, który w homilii odniósł się 
do miejsca i okoliczności spotkania. Powiedział m.in. „Przez cierpienie, 
przez chorobę każdy człowiek ukazuje siebie inaczej, nie okłamie siebie, nie 
ukryje swoich cech. Myślę, że trzeba pomagać, by w tym okresie choroby z 
człowieka wydobywało się dobro, żeby człowiek dojrzewał, żeby człowiek 
zawracał do tego ideału, który Pan Bóg przed nami otwiera, dając nam 
tyle darów duchowych, osobistych, żebyśmy z nich dobrze korzystali i nie 
buntowali się przeciwko dawcy tych darów tylko żebyśmy je rozwijali. (…)  
W tym miejscu szczególnie widać kulturę narodu, widać poziom kultury 
chrześcijańskiej i relacji międzyludzkich (…)  wiem, że ten szpital jest 

a) osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych 
– działalność tego typu prowadzona jest w Brzozowie,

b) osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych 
fizycznie,

c) osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie,
d) osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i mło-

dzieży niepełnosprawnych intelektualnie – taki typ działalności pro-
wadzony jest w filii w Orzechówce.

Połączenie dwóch różnych typów domów (domu i jego filii – tak, 
jak ma to miejsce w sytuacji powiatu brzozowskiego) w świetle ustawy  
o pomocy społecznej jest niedozwolone. Jeżeli działalność domu pro-
wadzona jest w dwóch miejscach, to zezwolenie na prowadzenie takiej 
działalności musi uwzględniać obie lokalizacje, w tym każdy z budyn-

ków musi bezsprzecznie spełniać wymagane standardy  
i warunki określone przepisami. Budynek, w którym 
zlokalizowana jest filia w Orzechówce – ze względu na 
istniejące uwarunkowania techniczne – nie jest w stanie 
spełnić wymaganych standardów. 

W trakcie wolnych wniosków Pan Jacek Cetnaro-
wicz - pracownik Starostwa Powiatowego w Brzozowie 
poinformował Radnych o szczegółach ogólnopolskiej 
akcji i programu edukacyjnego pod nazwą „Katyń… oca-
lić od zapomnienia”, której celem jest posadzenie 21 473 
dębów dla upamiętnienia 70-tej rocznicy Zbrodni Katyń-
skiej.

Magdalena Pilawska

2 miliony 808 tysięcy złotych kosztować będą re-
monty dróg w powiecie brzozowskim w ramach usuwania 
skutków klęsk żywiołowych w 2009 roku. Większa część 

tej kwoty, 2 miliony złotych, pochodzi 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Pieniądze przyznane 
zostały powiatowi na naprawę szkód 
po powodziach z ubiegłych lat. Łącz-
nie wyremontowanych zostanie 10,5 
kilometra dróg.

Wśród remontowanych znaj-
dą się odcinki na następujących dro-
gach:  Jasienica Rosielna – Brzozów 
(780 metrów bieżących), Brzezianka 
– Stara Wieś (670 mb), Jasienica Rosielna – Pod Las (500 
mb), Barycz – Izdebki (820 mb), Brzozów – Wara (650 

mb), Orzechówka – Zagórze (550 mb), Krzemienna – Ulucz (600 mb), 
Brzozów – Turze Pole (463 mb), Nozdrzec – Łubno (650 mb), Blizne 
- Golcowa (1200 mb), Niebocko – Grabówka – Falejówka (1550 mb), 
Domaradz – Przysietnica (250 mb), Krosno – Jasienica Rosielna (155 
mb), Humniska – Górki – Strachocina (1660 mb). Roboty potrwają 
do 17 lipca tego roku. – Powodzie w powiecie brzozowskim występują 
dość często, a drogi, oprócz gospodarstw domowych, najbardziej nara-
żone są na niszczycielski żywioł. Jakość dróg natomiast bezpośrednio 
wpływa na codzienne życie mieszkańców, dlatego bieżące ich remonty 
są nieodzowne. Inwestycje są kosztowne, więc korzystanie ze środków 
rządowych przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 
w znacznym stopniu ułatwia ich realizację. Zaplanowane remonty, to 
jedna z najważniejszych inwestycji w dziedzinie poprawy infrastruktury 
drogowej w tym roku – powiedział Zygmunt Błaż, Starosta Brzozow-

ski.
Ponadto, w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007-2013, przebudowane 
zostaną drogi powiatowe Barycz 
– Nozdrzec (odcinek o długości 
14 kilometrów) oraz Krzemienna 
– Witryłów – Jurowce (11,4 km). 
Inwestycje te, w sumie, koszto-
wać będą 12,5 miliona złotych, 
z czego 70 procent stanowić bę-
dzie dofinansowanie z RPO. – To 
często uczęszczane odcinki, łą-

czące drogi wojewódzkie i gminne z drogami powiatowymi – podkreślił 
Zygmunt Błaż.

Naprawianie szkód na drogach

Sebastian Czech

(fot. 2)

Powódź - lipiec 2008 r. (fot. 1)

Uroczystość rozpoczęła się mszą św.
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Magdalena Pilawska

Poświęcenie nowego sprzętu przez Ks. Abp. Józefa Michalika

szpitalem szczególnym, wymagającym szczególnej troski i może 
w związku z tym i boryka się ze szczególnymi kłopotami. Tym 
bardziej cieszą takie sukcesy, jakich jesteśmy dzisiaj świadka-
mi.”

Ksiądz Arcybiskup obejrzał następnie inwestycje w szpi-
talu i poświęcił oddawany do użytku sprzęt.

Brzozowska onkologia wzbogaciła się przede wszystkim 
o nowoczesny wysokoenergetyczny przyspieszacz liniowy dla 
Zakładu Radioterapii. Wartość nowego sprzętu to ok. 7,5 mln 
zł. Został on sfinansowany przez Ministerstwo Zdrowia, dzięki 
temu, że ośrodek w Brzozowie uczestniczy w przyjętym w 2004 
r. Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych, 
którego realizatorem jest Minister Zdrowia. 

Program ten przewidział utworzenie w Polsce systemu 
radioterapii onkologicznej. Jeszcze w 2004 r. w ramach postę-
powania konkursowego wybrano sieć 22 ośrodków radioterapii, 
którym stworzono możliwość dofinansowania. W tym gronie 
znalazł się Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. W efekcie dłu-
gotrwałych starań i procedur przetargowych pod koniec 2005 r. 
do Brzozowa trafił nowy przyspieszacz liniowy. Nowoczesny 
niskoenergetyczny przyspieszacz liniowy „Primus” firmy SIE-
MENS zastąpił 20-letniego, wyeksploatowanego „Neptuna”.

Akcelerator, który brzozowski ośrodek otrzymał w tym 
roku to już drugi tego rodzaju sprzęt medyczny, który posiada 
najbardziej nowatorskie rozwiązania technologiczne - np. koli-
mator wielolistkowy, IMRT, nowoczesne systemy zarządzania 
radioterapią, nowe stanowisko planowania. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że wśród pacjentów onko-
logicznych leczonych w Brzozowie aż 91 % to pacjenci z woje-
wództwa podkarpackiego i województw ościennych -spoza po-
wiatu brzozowskieg Przytoczone dane wskazują jednoznacznie 

na makroregionalne znaczenie brzozowskiego ośrodka, którego 
prestiż systematycznie wzrasta. 

 Wśród gości, którzy swoja obecnością uświetnili pierw-
szy dzień konferencji byli parlamentarzyści: Poseł Elżbieta Łu-
kacijewska i Poseł Adam Śnieżek, także Wiceminister Zdrowia 
Marek Haber, Jerzy Wiśniewski – Szef Gabinetu Wojewody 
Podkarpackiego, Edward Prajsnar – Przedstawiciel Marszałka 
Województwa Podkarpackiego oraz Wioletta Tyczyńska – Za-
stępca Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego 
NFZ. Nie zabrakło również wybitnych specjalistów z dziedziny 
onkologii i nauk pokrewnych, którzy na spotkanie do Brzozowa 
zjechali z całej Polski, a nawet z zagranicy, a swoimi doświad-
czeniami dzielili się w trakcie konferencji naukowo-szkolenio-
wej dotyczącej „Postępów w leczeniu chorób nowotworowych” 
w dniu 27 marca br.

W trakcie naukowo-szkoleniowej części konferencji 
specjaliści dzielili się najnowszymi spostrzeżeniami w lecze-
niu chorych na raka piersi, raka płuca, zaawansowanego raka 
narkowokomórkowego, uogólnionego raka jelita grubego, raka 
jajnika, a także raka narządów głowy i szyi. Wśród prelegentów 
znaleźli się m.in.: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański, prof. 
dr hab. med. Cezary Szczylik, prof. dr hab. med. Jerzy Mituś, 
prof. dr hab. med. Marek Pawlicki i prof. dr hab. med. Edward 
Towpik.

Zorganizowanie dwudniowej konferencji było możliwe 
dzięki wsparciu finansowemu sponsorów, a przede wszystkim 
Firmy farmaceutycznej „Roche”, Firmy RTA (kompleksowe 
rozwiązania dla radioterapii), Firmy „Cato”, Firmy farmaceu-
tycznej „Wyeth” oraz Firmy farmaceutycznej „Bayer”.

Stoisko jednej z firm farmaceutycznych

Zaproszeni goście

Naukowo-szkoleniowa część konferencji
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2 kwietnia br. w brzozowskiej kolegiacie odbyło się pod-
sumowanie IV Powiatowego Konkursu Palm Wielkanocnych  
i rozstrzygnięcie II Edycji Konkursu Poetyckiego „Młodzi a Jan Pa-
weł II”. Uroczystości rozpoczęła msza św. poświęcona czwartej rocz-
nicy śmierci Papieża Jana Pawła II, w której wzięła udział młodzież  
I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie, Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego oraz laureaci konkursów powiatowych.

Po mszy św. nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników i rozda-
nie nagród zwycięzcom, które wręczyli: Sekretarz Powiatu Ewa Ta-
bisz, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie Dorota 
Kamińska oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju Regionalnego i Pro-
mocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Brzozowie Piotr Tasz.

Konkurs Palm Wielkanocnych organizowany jest przez Sta-
rostę Brzozowskiego, Proboszcza Parafii w Brzozowie przy współ-
udziale Burmistrza Brzozowa i Wójtów Gmin Powiatu Brzozow-
skiego. Obejmował on cztery kategorie wiekowe, począwszy od 
przedszkoli łącznie z klasami „0” – I kat., przez szkoły podstawowe 
– II kat., szkoły gimnazjalne – III kat. aż do IV kat., do której na-
leżą szkoły ponadgimnazjalne i wszyscy pozostali zainteresowani 
konkursem.

Pierwszy etap organizowany był na szczeblu gminnym. 
Laureaci pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej zakwa-
lifikowali się do etapu powiatowego. Łącznie w etapie gminnym 
we wszystkich gminach powiatu rywalizowało 259 palm, których 
autorami było ok. 500 wykonawców. Do finału powiatowego za-
kwalifikowało się 27 palm, z których komisja konkursowa wyłoniła 
trzy zwycięskie palmy. 

Nagrody dla zwycięzców ufundował Starosta Brzozowski 
Zygmunt Błaż. Bardzo istotną informacją jest fakt, że konkurs pa-
tronatem medialnym objął Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Tygo-
dnik „Nowe Podkarpacie” oraz TVP Rzeszów.

A zwycięzcami IV Powiatowego Konkursu Palm Wielkanoc-
nych zostali:

Kategoria I – przedszkola i klasy „0”
Miejsce I – Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Brzozowie, opiekun 
– Teresa Nogaj, wykonawcy: Natalia Sobota, Klara Dydak, Maksy-
milian Kamiński
Miejsce II – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzozowie SOSW, opie-
kun – Maria Bajek, wykonawcy: Katarzyna Wilk, Jarosław Trojnar, 
Krzysztof Pisarek
Miejsce III – Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej, opiekun - 
Renata Krzysik, wykonawca: Dominika Lenart

Kategoria II – szkoły podstawowe
Miejsce I – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzozowie SOSW, opiekun 
– Monika Ślączka, wykonawcy: Adam Kopeć, Kuba Szpala, Marek 
Ziobro
Miejsce II – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie, opiekun – Lu-
cyna Dobrowolska, wykonawca: Kamila Długosz
Miejsce III – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej, opiekun – Sta-
nisław Janowski, wykonawca: Krzysztof Herbut

Kategoria III – gimnazja
Miejsce I – Gimnazjum w Dydni, opiekun – Aneta Wójcik, wyko-
nawca: Wioletta Ryń
Miejsce II – Zespół Szkół w Malinówce, opiekun – Maria Rachwał, 
wykonawca: Monika Wojtoń
Miejsce III – SOSW Gimnazjum Nr 2 w Brzozowie, opiekun – Mo-

nika Ślączka, wykonawcy: Anna Pawelak, Justyna Cielecka, 
Krzysztof Radomski

Kategoria IV – szkoły ponadgimnzjalne i pozostali 
zainteresowani konkursem
Miejsce I – Środowiskowy Dom Samopomocy im. Anny  
w Izdebkach, opiekun – Katarzyna Bobola, wykonawcy: Lu-
cyna Początek, Ewa Dąbrowska, Zuzanna Karnas
Miejsce II – Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Jasienickiej, 
opiekun – Kazimiera Wojtanowska, wykonawcy: Anna Kie-
lar, Ewa Szewczyk, Marta Pigoń 

IV Powiatowy Konkurs Palm Wielkanocnych 
i III Konkurs Poetycki „Młodzi a Jan Paweł II”

Ekspozycja palm zaprezentowana w Kolegiacie Brzozowskiej

Msza św. poświęcona czwartej rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II

Nagrody zwycięzcom wręczała Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz i Naczelnik 
Wydziału Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu Piotr Tasz
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Miejsce III – Środowiskowy Dom Samopomocy w Bliznem, opie-
kun – Sebastian Kaczmarski, wykonawcy: Adam Wolanin.

Nagrodę specjalną dla jednego z uczestników konkursu ufun-
dował Tygodnik „Nowe Podkarpacie”. Otrzymał ją Piotr Sokołow-
ski ze Szkoły Podstawowej w Jabłonce, 
którego opiekunem była Wanda Gła-
dysz.

W tym szczególnym dniu nastą-
piło również rozstrzygnięcie Konkursu 
Poetyckiego „Młodzi a Jan Paweł II”. 
Organizatorami Konkursu był Starosta 
Brzozowski oraz I Liceum Ogólno-
kształcące im. Króla Kazimierza Wiel-
kiego w Brzozowie.

Konkurs adresowany był do ucz-
niów gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych z gmin powiatu brzozowskie-
go. Łącznie na konkurs napłynęło 13 
utworów, z których komisja konkurso-
wa wyłoniła jednego zwycięzcę i przy-
znała trzy wyróżnienia. Fundatorem nagród w konkursie był Staro-
sta Brzozowski Zygmunt Błaż. 

I wyróżnienie przyznano - za wiersz incyp. „Pusta bezkres-
na noc” Monice Rybskiej z Zespołu Szkół w Jasionowie
II wyróżnienie – za wiersz „Odejście” otrzymała Marcela 
Łoin z Gimnazjum w Bliznem

III wyróżnienie – za wiersz 
„Modlitwa” zdobyła Domi-
nika Dudek z Gimnazjum  
w Domaradzu
I miejsce – nagrodę głów-
ną zdobył wiersz pt. „Spot-
kanie z Janem Pawłem II”, 
którego autorką była Karoli-
na Uryć z I Liceum Ogólno-
kształcącego w Brzozowie.

Na zakończenie obecni 
obejrzeli program artystycz-
ny o tematyce papieskiej  
w wykonaniu młodzieży I LO  
w Brzozowie przygotowa-
ny pod kierunkiem siostry 

Anny Koniecznej i Pana Krzysztofa Łobodzińskiego.

Monika Rybska z ZS w Jasionowe odbiera wyróżnienie

Magdalena Pilawska

103 miliony złotych ma do wydania Podkarpacki Oddział 
Regionalny ARiMR w Rzeszowie na „Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007-2013”. To szansa na utworzenie nowych miejsc pracy 
między innymi w powiecie brzozowskim. Temat szczegółowo 
omawiano podczas konferencji zorganizowanej 3 kwietnia przez 
Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR, Starostwo Powiatowe  
w Brzozowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie.
Dla mikroprzedsiębiorstw

W ramach realizowanego przez ARiMR programu dofinan-
sowanie przysługuje mikroprzedsiębiorstwom, czyli firmom zatrud-
niającym do 10 osób, których obrót nie przekracza 2 milionów euro. 
Im wyższe dofinansowanie (maksymalnie 300 tysięcy złotych), tym 
większą ilość osób trzeba zatrudnić. - Do kwoty 100 tysięcy zło-
tych należy przyjąć do pracy co najmniej 1 osobę, do 200 tysięcy 
co najmniej 3, a do 300 tysięcy minimum 5 osób – wyjaśnił Marek 
Owsiany, Zastępca Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regional-
nego ARiMR w Rzeszowie. Nabór wniosków odbywał się będzie  
w dniach 5-18 maja tego roku. 

Kto może składać wniosek
O pieniądze z programu mogą ubiegać się osoby fi-

zyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające oso-
bowości prawnej (spółki jawne), spółki cywilne prowadzone 
jako osoby fizyczne i prawne. Należy mieć ukończone 18 lat 
i nieprzekroczone 60 lat, w ostatnich 2 latach nie korzystać  
z pomocy w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. 
- W przypadku osób fizycznych pomoc skierowana jest zarówno 
do osób podejmujących działalność gospodarczą, jak i rozwija-
jących firmy. Osoby prawne, spółki akcyjne, spółki z o.o., mogą 
być w trakcie zakładania na dzień składania wniosku. Natomiast 
spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej 
powinny posiadać na dzień złożenia wniosku aktualny odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego – podkreślił Mirosław Gra-
bowski z ARiMR w Rzeszowie. Miejsce zamieszkania osoby 
fizycznej oraz siedziba, czy oddział podmiotów gospodarczych 
muszą być zlokalizowane w gminach wiejskich, wiejsko-miej-
skich z wyłączeniem miast powyżej 5 tysięcy mieszkańców. 
Dopuszczone zostaną wnioski podmiotów świadczących usłu-
gi dla gospodarstw rolnych, trudniących się produkcją owoców 
i warzyw w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców.

Szczegóły programu dostępne są na stronie www.arimr.
gov.pl, www.minro.gov.pl. Dodatkowych informacji oraz po-
mocy przy wypełnianiu wniosku udzielał będzie Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Brzozowie, tel.: 0-13 43-411-89.

Szanse na nowe 
miejsca pracy

W konferencji wzięło udział kilkadziesiąt osób

Pracownicy ARiMR przedstawiają zasady uczestnictwa w programie

Sebastian Czech
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Pod hasłem „Dzieci zdolne są wśród nas” odbyła się 
Powiatowa Konferencja, poświęcona działaniom na rzecz 
ucznia zdolnego. Konferencja miała miejsce 1 kwietnia br. 
w świetlicy Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Jej or-
ganizatorami byli Starosta Brzozowski i Dyrektor Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie. 

Dyrektor PP-P w Brzozowie Józefa Rzepka rozpoczy-
nając konferencję serdecznie powitała zaproszonych gości, 
wśród których znaleźli się: dr Ryszard Pęczkowski – Pro-
dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersy-

tetu Rzeszowskiego, dr Marta Wrońska – Adiunkt Zakładu Edukacji 
Medialnej i Technologii Informacyjnych Instytutu Pedagogiki Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, ks. prof. dr hab. Janusz Miąso - Kierownik 
Zakładu Edukacji Medialnej i Technologii Informacyjnych Instytutu 
Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Jadwiga Trzpis – Starszy 
Wizytator Kuratorium Oświaty Oddział w Tarnobrzegu, Barbara 
Dżugan - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty Oddział w Krośnie 
oraz Marek Zaleśny – Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 
Powitała również przedstawicieli samorządu powiatowego, który re-
prezentowali: Janusz Draguła – Wicestarosta Brzozowski, Ewa Ta-
bisz – Sekretarz Powiatu, Stanisław Pilszak – Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Brzozo-
wie, a także dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów ze 
szkół z terenu powiatu brzozowskiego.

Po krótkim wprowadzeniu w ogólne założenia konferencji 
oddała głos Wicestaroście Januszowi Dragule. - Szkoła przez wiele 
lat nastawiona była głównie na pracę z uczniem słabym lub prze-
ciętnym, mającym często problemy z opanowaniem programu na-
uczania. O dzieci zdolne martwiono się znacznie rzadziej – wpro-
wadził do tematu J. Draguła. - Wynikało to z przeświadczenia, że 
sobie jakoś poradzą dzięki swoim możliwościom. (…) Coraz częściej 
zwraca się jednak uwagę na uczniów 
zdolnych i na to, jak istotne jest wczes-
ne rozpoczęcie pracy z takim dzieckiem  
w celu rozwijania jego umiejętności. Nie 
ulega wątpliwości, że praca z dzieckiem 
zdolnym w warunkach klasy jest trudna.  
W rzeczywistości jest grupa dzieci, która 
wymaga stworzenia w procesie kształce-
nia specjalnych warunków, odpowiada-
jących ich możliwościom i potrzebom. 
Troska o prawidłowy rozwój uzdolnio-
nych powinna wynikać z przekonania, że 
stanowią oni nasze bogactwo narodowe  
i mogą być podstawą rozwoju całe-
go społeczeństwa. Dzięki obecnemu  
w nich potencjałowi możliwości, praca z nimi to lokata na przyszłość 
– podkreślił Wicestarosta Brzozowski. Zasygnalizował również nie-
które działania samorządów, mające na celu tworzenie odpowied-
nich warunków dla uczniów i zaakcentował potrzebę dopracowania 
całego systemu działań na rzecz dziecka zdolnego. 

List Podkarpackiego Kuratora Oświaty wystosowany na oka-
zję konferencji odczytał Wizytator Marek Zaleśny. Jacek Wojtas 
pisze w nim m.in.: - Nauka polska wyrasta z wielu twórczych do-
konań. Wśród nich jednymi z najważniejszych są codzienne, pełne 
zaangażowania działania nauczycieli i wychowawców, podejmowa-
ne w różnych środowiskach naszego regionu. Jest mi miło, że mogę 
organizatorom dzisiejszej konferencji pogratulować innowacyjnych 
działań na rzecz ucznia zdolnego, wspierających system edukacyjny 
w Waszym środowisku lokalnym. Realizujecie zadania najbardziej 
wymagające i niełatwe – przygotowanie kolejnych pokoleń dzieci 
zdolnych do dalszej drogi życiowej, dalszej edukacji, do udanego 
startu w dorosłą przyszłość. Następnie działalność na rzecz dziecka 
zdolnego w województwie podkarpackim omówiła Jadwiga Trzpis.

Pracę w grupie zróżnicowanej wiekowo przedstawił Prodzie-
kan dr Ryszard Pęczkowski. Ucznia zdolnego porównał on do pew-
nego rodzaju diamentu. Podkreślił, iż w grupach zróżnicowanych 
musi być realizowany jeden program stworzony dla danej grupy po-
przez bardzo dokładną diagnozę. Kolejny referat wygłosiła dr Marta 

Dzieci zdolne są wśród nas
„Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli”

Jan Paweł II

W tematykę konferencji wprowadził Wicestarosta Janusz Draguła

Uczestnicy konferencji

Gabriela Dąbrowska z Gimnazjum w Przysietnicy

dr Marta Wrońska
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Wrońska. Omówiła ona zasady konstruowania pro-
gramów pracy z dzieckiem zdolnym oraz zaakcento-
wała różne formy pracy z takim uczniem. 

Personalizm medialny szansą dla dziecka zdol-
nego w przestrzeni społeczeństwa medialnego zapre-
zentował ks. prof. dr hab. Janusz Miąso. Zrelacjono-
wał on rolę współczesnych mass mediów i poruszył 
zagadnienia pedagogiki medialnej, która stawia py-
tania o człowieka w świetle mediów. W przerwie po-
między referatami wystąpiły młodziutkie wokalistki 
z SP w Brzozowie, zaś uzdolnienia w grze na skrzyp-
cach można było podziwiać w wykonaniu Gabrieli 
Dąbrowskiej z Gimnazjum w Przysietnicy.

Działania na rzecz dziecka zdolnego w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie omówiła 
jej dyrektor Józefa Rzepka. – Nieprawdziwy jest pogląd, że dziecko 
zdolne poradzi sobie samo. Wbrew temu przekonaniu dzieci zdolne 

wymagają szczególnej opieki ze względu na ich 
indywidualność oraz niezwykłą złożoność ich 
problemów szkolnych, społecznych i emocjonal-
nych. Kończąc konferencję J. Rzepka zainicjo-
wała wspólną pracę – Dzieci zdolne wymagają 
mądrego potraktowania i odpowiedniej pomo-
cy. Połączmy nasze działania, niech one będą 
konkretne. Nie zakopujmy talentów, bo to nasz 
wspólny, wielki narodowy skarb - powiedziała  
z przekonaniem.

Organizatorzy konferencji składają po-
dziękowania dla nauczycieli i uczniów SOSW 
w Brzozowie za wykonanie pięknej dekoracji 
ze świątecznymi akcentami oraz uczniom TG  
z ZSE pod opieką Anny Warzybok za przygoto-

wanie smakowitego „szwedzkiego stołu”.

ks. prof. dr hab. Janusz Miąso

Anna Rzepka

Sesja Rady Gminy Domaradz
30 marca 2009 roku odbyła się XXVI sesja Rady Gminy. Poniżej 

zamieszczamy informację Wójta Gminy Domaradz Jana Pilcha na temat 
jej przebiegu i podjętych na niej uchwał:
1. Nr XXVI/183/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomo-

ści. 
2. Nr XXVI/184/09 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres pię-

ciu lat pomieszczenia w budynku Ośrodka Zdrowia w Golcowej. 
3. Nr XXVI/185/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Domaradz. Rozpatrując projekt uchwały, na wniosek przewodniczącego 
rady gminy, głosami radnych z Golcowej i Baryczy, dokonano zmian  
w projekcie planu odnowy miejscowości Domaradz (przyjętego przez ze-
branie wiejskie w Domaradzu), ustalając harmonogram realizacji zadań 
na lata 2009-2015. Cała uchwała została przyjęta z uwzględnieniem zmian  
(7 głosów za, 6 głosów przeciw). W wyniku tego głosowania realizacja 
zadania pn. „utworzenia zaplecza sportowo-kulturalnego w miejscowo-
ści Domaradz II etap”, zostało odsunięte w czasie w bliżej nie określonej 
dacie. 

4. Nr XXVI/186/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Barycz. 

5. Nr XXVI/187/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Golcowa. 

6. Nr XXVI/188/09 w sprawie ustalenia regulaminu określającego 
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania  
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, oraz wysokości i warunki wypłacania nagród ze 
specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wycho-
wawcze nauczycieli. 

7. Nr XXVI/189/09 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 
nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowowcze. 

8. Nr XXVI/190/09 w sprawie przystąpienia Gminy Domaradz do realiza-
cji projektu systemowego w ramach poddziałania 7.1.1. Program Opera-
cyjny Kapitał Ludzki na lata 2009-2013 . 

9. Nr XXVI/191/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. Rozpa-
trując projekt uchwały, na wniosek przewodniczącego rady gminy doko-
nano zmniejszenia w wydatkach majątkowych o kwotę 181.318,10 złotych 
na zagospodarowanie centrum wsi w Domaradzu, oraz 106.780,52 zł na 
wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy. Ponadto na wniosek prze-
wodniczącego rady gminy, głosami radnych z Baryczy i Golcowej doko-
nano zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009-2011. 

W pkt I.3. całkowicie wykreślono zadanie pn. „Zagospodarowanie 
centrum wsi, modernizacji zaplecza sportowo-kulturalnego w Domara-

dzu. Dokonując powyższej zmiany radni z Baryczy 
i Golcowej zablokowali rozpoczęty w 2007 r. proces 
realizacji tego zadania, uniemożliwiając złożenie  
w całości przygotowanego wniosku na II etap, przez 
co gmina straciła bezpowrotnie środki z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na odnowę wsi Doma-
radz. Wartość całego projektu wynosiła 621 765,10 zł. 
Wniosek na realizację drugiego etapu był opracowa-
ny i gotowy do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim  
w Rzeszowie. Należało go złożyć do 31 marca br. 
Cała inwestycja była zaplanowana do wykonania w 
2009 r. Istniały realne przesłanki formalne i meryto-
ryczne, że wniosek uzyska dofinansowanie. 

Przez niezrozumiałe działania Rady Gminy  
w Domaradzu, wieś Domaradz straciła bezpowrotnie 
kwotę 621 765,10 zł, której nikt nam nie wróci. W pkt 
II planu zostało skreślone zadanie dot. budowy boisk 
sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Golco-
wej, gdzie w 2008 r. powiększono plac pod budowę 
ww. boisk przez zamianę z dopłatą działki. 

Pomimo zablokowania II etapu realizacji zada-
nia w Domaradzu, sytuacja ta, nie przekłada się na 
możliwość pozyskania środków w chwili obecnej na 
realizację zadań odnowy wsi w Golcowej i Baryczy. 

W chwili obecnej Gmina Domaradz jest  
w bardzo dobrej kondycji finansowej, nie posiada 
żadnych kredytów i pożyczek (ostatnia rata kredytu 
zastała spłacona w styczniu br.) oraz posiada nadwyż-
kę budżetowa w kwocie 1 642 871,73 z możliwością 
przeznaczenia np. na dofinansowywanie wniosków 
inwestycyjnych. 

Sesja Rady Gminy Domaradz

Jan Pilch
Wójt Gminy Domaradz
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Stanisław Jakiel
Wójt Gminy Haczów

Sesja Rady Gminy Haczów
27 marca br. odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy 

Haczów, na której podjęte zostały uchwały w następują-
cych sprawach:
- uchwalenia regulaminu określającego wysokość sta-

wek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warun-
ki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 
wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego 
funduszu na nagrody za osiągnięcia w zakresie pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczy-
cieli,

- kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego 
funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia 
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opie-

kuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpie-
czeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz 
realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposobu podziału środków 
na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród,

- zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
- odwołania Skarbnika Gminy Haczów – w związku z przejściem na 

emeryturę, na wniosek Wójta Rada Gminy odwołała ze stanowiska 
Skarbnika Gminy Haczów Zygmunta Ciechanowicza,

- powołania Skarbnika Gminy Haszów – na wniosek Wójta Rada Gminy 
powołała na stanowisko Skarbnika Anetę Majewską.

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

Choroby zakaźne i epidemie z nimi 
związane mają od wieków istotny wpływ na 
historie ludzkości. Na świecie obok wypad-
ków i urazów, stanowią główną przyczynę 
przedwczesnych zejść śmiertelnych. Choroby 
zakaźne nie znają granic pomiędzy państwa-
mi i kontynentami. Jest zupełnie nieistotne 
czy choroba występuje w Afryce czy w Anglii.  
W ciągu kilku godzin choroba ujawniająca się 
w jednym końcu świata może pojawić się w in-
nym miejscu. 

Czynniki sprzyjające rozprzestrzenianiu 
się chorób zakaźnych to:
· Wzrost liczby ludności na kuli ziemskiej
· Zatłoczenie dużych miast ze słabą strukturą sanitarną
· Wzrost międzynarodowych podróży
· Błędy w produkcji i wymianie dużej ilości żywności
· Wzrost narażenia ludzi na naturalne skupiska zarazków

Szczepienia - dlaczego warto się szczepić
· Niewydolność służb odpowiedzialnych za 
zdrowie publiczne
· Odporność drobnoustrojów na antybiotyki

Skuteczną formą walki z zagrożeniem 
są szczepienia ochronne. Szczepionki są sto-
sowane już od przeszło 200 lat. Zdaniem 
naukowców dzięki nim udało się wyelimino-
wać takie choroby jak ospa prawdziwa czy 
choroba Heinego-Medina. Celem szczepień 
ochronnych jest wywołanie odporności indy-
widualnej na zakażenie przez wzrost poziomu 
specyficznych przeciwciał. Odporność uzy-
skana poprzez szczepienie jest odpornością 

czynną, polegającą na wytworzeniu przez ustrój swoistych 
przeciwciał w odpowiedzi na wprowadzony antygen. Odpor-
ność czynna (uzyskana w wyniku prawidłowo przeprowadzo-
nego cyklu szczepienia podstawowego lub po dawce przy-
pominającej) jest długotrwała w odróżnieniu od odporności 

Sesja Rady Gminy 
Jasienica Rosielna

31 marca  2009 r. odbyła się XXV sesja  Rady 
Gminy, na której podjęte zostały  następujące uchwały:
- w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do przyjęcia do-

tacji ze środków finansowych Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych 

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Brzozowskiego 

- w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 
2008r. 

- w sprawie  wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu
- w sprawie zakupu działki 
- w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wyso-

kość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłaca-
nia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw, wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród dla na-
uczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe  zasady przyznawania  
i wypłacania dodatku mieszkaniowego 

- w sprawie uznania za celowe przystąpienie Gminy Jasienica Rosiel-
na do realizacji projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Jasienica 
Rosielna”

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia dopłat do ceny dostarcza-
nej wody i odprowadzanych ścieków 

- w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo dotyczące handlu obwoź-
nego 

Pełna treść uchwał  dostępna jest  na  stronie  internetowej: http://
jasienica.bip.krosoft.pl, w zakładce: „ prawo lokalne „ -  „uchwały”.

Radni oraz Wójt Gminy złożyli  na sesji podziękowania  za wie-
loletnią pracę  na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jasieni-
cy Rosielnej Pani Stanisławie Augustyn, która z dniem 28 lutego 2009 
r. przeszła na emeryturę. Marek Ćwiąkała

Wójt Gminy Jasienica Rosielna
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Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Brzozowie 

biernej, która zanika najdalej po kilku tygo-
dniach wraz z degradacją przeciwciał. 

Poprzez masowe szczepienia, oprócz 
odporności indywidualnych u osób szcze-
pionych uzyskuje się odporność grupową, 
populacyjną. Powoduje to zmniejszenie 
liczby osób, które mogą być potencjalnym 
źródłem zakażenia i zahamowania krążenia 
zarazków. Wynikiem tego jest trwała po-
prawa sytuacji epidemiologicznej, a nawet 
likwidacja choroby zakaźnej na danym te-
renie. Dodatkowym pozytywnym efektem 
szczepień jest nie tylko obniżenie liczby 
zachorowań na ostrą postać danej choroby 
zakaźnej, ale również znaczne ograniczenie 
jej późniejszych następstw. 

W Polsce program szczepień w po-
staci tzw. kalendarza szczepień zaczął powoli powstawać od 1955 roku. Na 

początku lat 60-tych obejmował szczepienia prze-
ciw gruźlicy i próby tuberkulinowe, przeciw błoni-
cy, tężcowi, krztuścowi, ospie prawdziwej, polio-
myelitis, durowi brzusznemu, durom rzekomym. 
Obecnie szczepienia zawarte w tym kalendarzu są 
obowiązkowe dla dzieci i młodzieży i co roku uak-
tualniane. Są one bezpłatne, finansowane ze środ-
ków publicznych. 

Odpowiedzialność za ich realizację spoczy-
wa na rodzicach i lekarzu. W kalendarzu znajdują 
się również szczepienia zalecane niefinansowane 
ze środków Ministerstwa Zdrowia. 

Czym się różnią szczepionki od siebie i czy 
warto szczepić się również szczepionkami zaleca-
nymi powinien wytłumaczyć lekarz pediatra.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Brzozowie w związku z wystąpieniem przypadków zakażeń 
wirusem grypy świń w Meksyku, USA i w niektórych krajach euro-
pejskich  przekazuje informację dla osób wyjeżdżających  i wracają-
cych do kraju oraz informację o postępowaniu lekarza w przypadku  
zgłoszenia się osoby z objawami chorobowymi. 

Uwaga  grypa A/H1N1
Jednocześnie zaleca się podobne postępowanie jak  

w przypadku epidemii grypy ludzkiej, a szczególnie mycie 
rąk oraz ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa drogą 
kropelkową ograniczony kontakt z osobami chorymi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Brzozowie informuje, że  całodobowo czynny  jest tele-
fon  alarmowy Państwowej Sanitarnej Stacji Epidemio-
logicznej w Brzozowie - kom. 502622730.

Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Brzozowie 

W związku ze stwierdzeniem wystąpienia przypad-
ków zakażeń wirusem grypy świń typu A/H1N1 u ludzi  
(w Meksyku i Stanach Zjednoczonych) Główny Inspektorat 
Sanitarny zaleca:
Wyjeżdżającym za granicę
• bezwzględne   stosowanie   

się   do   wszelkich   za-
leceń miejscowej służby 
zdrowia,

• unikanie bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi ob-
jawy grypopodobne,

• pozostanie w domu, jeśli u danej osoby wystąpią objawy 
grypopodobne,

• podczas kaszlu i kichania, zakrywanie ust i nosa chustecz-
ką - pomoże to zapobiec zakażaniu wirusem innych osób,

• częste mycie rąk wodą z mydłem,
• unikanie dotykania rękami oczu, nosa i ust.

W przypadku wystąpienia objawów chorobowych, 
natychmiastowy kontakt z lekarzem.
Wracającym do kraju

Jeżeli, w ciągu około 
10 dni od powrotu do kraju 
wystąpią objawy chorobowe 
typu: podwyższona tempera-
tura ciała, osłabienie, kaszel, 
brak apetytu, katar, ból gar-
dła trzeba niezwłoczne zgło-
sić się do lekarza i poinfor-

mować go o pobycie w rejonie występowania wirusa grypy 
świń typu A/H1N1.

Zalecamy, co następuje:
Osoby, u której wystąpiły 

objawy infekcji górnych dróg od-
dechowych (gorączka, katar, ka-
szel, bóle mięśniowe, ból gardła, 
itd.) winny zgłosić się do swoich 
lekarzy podstawowej opieki zdro-
wotnej.

Lekarz POZ po ustaleniu 
dodatniego wywiadu epidemiologicznego (objawy grypy w cią-
gu 10 dni od możliwego kontaktu - pobytu na terenach występo-
wania ognisk grypy świń lub kontaktu z osobą chorą, na grypę 
świń) kieruje pacjenta do najbliższego oddziału zakaźnego, po-
wiadamiając o tym właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną.

Lekarz chorób zakaźnych hospitalizuje chorego w przy-
padku klinicznego podejrzenia grypy. Wdraża się proces diagno-
styczny celem ustalenia patogenu. W przypadkach ciężkich przy 
braku przeciwwskazań zaleca się podawanie leków antywiruso-
wych pod kontrolą lekarzy chorób zakaźnych.

Komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego, aktu-
alizowane codzienne o godzinie 12, dostępne są na stronie in-
ternetowej www.pis.gov.pl. Komunikaty zawierać będą między 
innymi informacje nt. aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz 
aktualne zalecenia.

Informacja dla lekarzy, organów założycielskich  
i dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej

 w sprawie podstawowych zasad postępowania 
w związku z przypadkami grypy A/H1N1

Minister Zdrowia
Ewa Kopacz

Krajowy Konsultant 
w dz. Chorób Zakaźnych

Andrzej Horban
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27 marca  brzozowscy policjanci zwracali szczególną 
uwagę na zachowanie na drogach pieszych, rowerzystów 
i motorowerzystów. Od rana trwała akcja „Niechronieni 
uczestnicy ruchu drogowego”. Jednym z celów prowadzonej 
akcji była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

 Piesi, rowerzyści, motorowerzyści są tzw. niechro-
nionymi uczestnikami ruchu drogowego. W trakcie zderze-
nia z pojazdem nie chroni ich nic. Kierowca pojazdu może 
liczyć na pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne i inne. 
Piesi czy rowerzyści narażeni są na najpoważniejsze kon-
sekwencje.

Oni też najczęściej giną w wypadkach drogowych. 
Często zdarza się, że piesi czy rowerzyści wymuszają pierw-
szeństwo przejazdu, są także słabo widoczni na drodze, gdy 
nie używają elementów odblaskowych, a w sytuacji, gdy na 
drodze pojawia się nietrzeźwy pieszy czy rowerzysta stwa-
rza zagrożenie dla innych użytkowników. 

 Dlatego też celem prowadzonych działań było eg-
zekwowanie od pieszych, rowerzystów, motorowerzystów 
właściwego zachowania się na drogach, przestrzeganie 
przez nich obowiązujących przepisów prawa oraz elimino-

Niechronieni uczestnicy 
ruchu drogowego

Tragiczny wypadek wydarzył się w sobotę 14 marca  po godz. 
12.30 w Humniskach. Z ustaleń Policji wynika, że kierujący peugeo-
tem 307 potrącił idącą chodnikiem pieszą.

18-letni mieszkaniec Brzozowa razem ze swoim kolegą jechał 
do Sanoka. W Humniskach młody człowiek stracił panowanie nad 
pojazdem, wjechał na chodnik i uderzył w idącą kobietę, następnie 
wjechał do przydrożnego rowu, po czym dachował. W wyniku do-
znanych obrażeń 62-letnia mieszkanka Humnisk zginęła na miejscu. 

 Kierujący peugeotem był trzeźwy. Zarówno on jak i pasażer 
nie odnieśli żadnych obrażeń. Policjanci zabezpieczyli ślady i ustalili 
świadków.

Postępowanie w sprawie wypadku prowadzi Komenda Powia-
towa Policji w Brzozowie.  

62-letnia piesza zginęła w wypadku

wanie z ruchu nietrzeźwych pieszych i rowerzystów, którzy stanowią 
zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ważne jest także 
uświadomienie niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, jak 
ważną rolę odgrywają  elementy odblaskowe oraz uczulenie ich na 
prawidłowe oświetlenie rowerów czy motorowerów,  którymi poru-
szają się po drogach.

Wypadek w Humniskach

31 marca br. policjanci ustalili nieletnich sprawców,  
którzy 29 marca na terenie Domaradza uszkodzili altankę 
koncertową. Od chwili uzyskania informacji o przestęp-
stwie policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawców. Funk-
cjonariusze z Rewiru Dzielnicowych w Domaradzu ustalili 
sześciu nieletnich sprawców. Okazało się, że młodzi chłop-

Odpowiedzą za uszkodzenie

15 marca kilka minut przed godz. 23. policjanci patrolujący 
Domaradz zauważyli osobowego nissana. Na widok policyjnego pa-
trolu kierujący zatrzymał samochód, wysiadł i zaczął uciekać. Poli-
cjanci podejrzewając, że kierowca może być pod wpływem alkoholu, 
ruszyli w pościg. Po kilku minutach zatrzymali kierowcę. Ich podej-
rzenia okazały się słuszne. Badanie alkomatem wykazało 0,92 pro-
mila alkoholu w organizmie. Policjanci wylegitymowali kierującego. 
Nie spodziewali się, że samochodem kierował nieletni.

 16-latek tłumaczył policjantom, że wypił tylko jedno piwo, 
które znalazł na poboczu drogi. Młody człowiek został przekazany 
pod opiekę rodziców. Teraz za swój czyn odpowie przed sądem ro-
dzinnym.

Pijany 16-latek kierował nissanem

cy w wieku od 14 do 16 lat dla zabawy powyrywali drewniane ele-
menty oraz wyłamali jedno przęsło altany. Wyrządzone straty osza-
cowano na 700 złotych. Teraz całą szóstką zajmie się sąd rodzinny  
i nieletnich, który zadecyduje o ich losie.

Zniszczona altanka w Domaradzu
Oficer Prasowy

mł. asp. mgr Joanna Kędra-Ohar
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I. Negatywny wpływ wypalania traw na ludzi
Niestety, okazuje się, że co roku w pożarach giną też lu-

dzie - najczęściej ci, którzy podejmują się wypalania. Zazwyczaj 
bezpośrednią przyczyną zgonu jest zawał serca, udar termiczny 
lub gwałtowna zmiana kierunku wiatru, 
a co za tym idzie - wielkości płomienia, 
co zaskakuje nieświadomego wypalacza. 
Wypalanie to jedna z istotnych przyczyn 
zatruwania i tak już nadmiernie zanie-
czyszczonej atmosfery - tysiące pożarów  
w skali kraju wiąże się z „wyrzucaniem” 
do niej dziesiątków ton tlenku węgla oraz 
innych niebezpiecznych związków che-
micznych. W związku z tym z roku na rok 
pogarsza się stan zdrowia społeczeństwa; 
zmniejsza się przeciętna długość życia.

Dym pochodzący z wypalania jest 
bardzo niebezpieczny nie tylko z powodu 
zatruwania atmosfery. Wypalanie traw nie-
rzadko utrudnia również poruszanie się po 
drogach kierowcom; gęsty dym ścielący się na drogach ograni-
cza widoczność, w wyniku czego, podobnie jak we mgle, do-
chodzi do wielu wypadków i kolizji. Wszystko to prowadzi do 

strat materialnych, a także osobistych tragedii. 
Wypalanie jest świadectwem braku kultury. Wypalacze 

kompromitują nas jako społeczeństwo w oczach gości i turystów 
zagranicznych. Wypalanie traw to zjawisko typowo polskie, nie 

występujące w Europie Za-
chodniej. Dobrze widoczny 
ogień, zwłaszcza wieczorem, 
powoduje lęk i stres u wie-
lu osób, zwłaszcza starszych. 
Bezmyślne uśmiercanie roślin 
i zwierząt, a czasami nawet lu-
dzi, poprzez wypalanie godzi 
w uczucia religijne wielu ludzi 
(„nie niszcz, nie zabijaj”). 

Każdy pożar, a co za tym 
idzie - każda interwencja sporo 
kosztuje. Sam przyjazd stra-
ży pożarnej do ognia kosztuje 
kilkaset złotych; w skali kraju 
są to dziesiątki tysięcy poża-

rów. Koszty to nie tylko wylana woda, spalone paliwo, zużyty 
sprzęt... To przede wszystkim ludzkie życie, zmęczenie, co nie 
sposób określić w złotówkach, więc trudno sprecyzować/osza-

Wypalanie traw zabija ludzi i środowisko
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23 kwietnia br. uroczyście oddano do użytku po remoncie 
pomieszczenia Rewiru Dzielnicowych w Domaradzu, zapewniając 
w ten sposób domaradzkim policjantom zdecydowanie lepsze od 
poprzednich warunki do pracy.

Dzięki remontowi policjanci będą mogli pełnić służbę  
i przyjmować interesantów w odnowionych pomieszczeniach. 
Otrzymali również do dyspozycji odnowiony garaż, w którym mogą 
parkować jeden z nowocześniejszych radiowozów. Inwestycja zo-
stała sfinansowana ze środków Komendy Wojewódzkiej Policji, 
która refundowała Gminie Domaradz całość wydatków poniesio-
nych na remont. Ponadto w przyszłości planowane jest przekształ-
cenie Rewiru Dzielnicowych w Posterunek Policji oraz zwiększenie 
liczby policjantów pracujących w Domaradzu do 5 poprzez skie-
rowanie do pracy na naszym posterunku policjantów sekcji ruchu 
drogowego.

W uroczystym otwarciu wzięli udział przedstawiciele Ko-
mendy Wojewódzkiej i Komendy Powiatowej Policji, władz samo-
rządowych oraz duchowieństwa. Przybyli między innymi zastępca 
Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie 
inspektor Jan Zając, Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie 
młodszy inspektor mgr Marek Kochanik, Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji młodszy inspektor mgr Tadeusz Zięba, Ofi-
cer Prasowy Komendanta Powiatowego młodszy aspirant mgr Jo-
anna Kędra-Ohar, Naczelnik Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej nadkom. mgr Bogdan Dudek, Wójt Gmi-
ny Domaradz Jan Pilch, Sekretarz Gminy Stanisław Gierula, Ks. 
Proboszcz Parafii Domaradz Wiesław Przepadło oraz gospodarze 

obiektu: Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp szt. Edward 
Woźniak i mł. asp. Krzysztof Skotnicki.

Uroczystość rozpoczęła się od poświęcenia pomiesz-
czeń Rewiru Dzielnicowych, którego dokonał ks. Wiesław 
Przepadło. Następnie zaproszeni goście wygłosili krótkie 
przemówienia. Inspektor Jan Zając podziękował Wójtowi 
Gminy Janowi Pilchowi za zaangażowanie w zapewnienie 
domaradzkim policjantom jak najlepszych warunków pracy. 
Krótkie słowa podziękowania wypowiedzieli również Wójt 
Jan Pilch i inspektor Marek Kochanik.

Odnowione pomieszczenia dla policjantów

Tomasz Bober

Pamiątkowe zdjęcie z oddania do użytku po remoncie pomieszczenia 
Rewiru Dzielnicowych w Domaradzu
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cować straty. Są to na pewno miliony zł. Te ogromne sumy pokrywane 
są w ostatecznym rozrachunku z Budżetu Państwa. Oznacza to, iż to my 
- całe społeczeństwo - ponosimy ciężar finansowy walki z pożarami. Za-
pewne każdy z nas miałby ciekawsze propozycje na zagospodarowanie 
tak wielkich kwot pieniędzy, które każdego roku „przemijają z wiatrem”.  
Np. można by zakupić nowy sprzęt dla strażaków, karetki pogotowia, pod-
reperować służbę zdrowia, edukację... itd.

Należy pamiętać o kolejnej bardzo ważnej kwestii: kiedy strażacy są 
zadysponowani do akcji gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym 
samym czasie mogą być potrzebni w innym miejscu, np. do ratowania ży-
cia ludzi poszkodowanych w wypadku drogowym czy innym tragicznym 
zdarzeniu. Zaangażowanie w akcję gaszenia trawy powoduje znaczne wy-
dłużenie czasu dojazdu do miejsca zdarzenia, a często o życiu człowieka 
decydują minuty.
II. Ujemne skutki wypalania traw w rolnictwie 

Zmorą pożarową jest wiosenne wypalanie traw, a późnym latem 
i jesienią wypalanie resztek pożniwnych. W naszej świadomości zalągł 
się mit, że wypalanie traw i słomy poprawia jakość gleby, jest swoistym 
rodzajem jej nawożenia i użyźniania. Rolnicy nadal sądzą, że ogień to 
„najtańszy herbicyd” do zwalczania chwastów. Okazuje się, że aby grunty 
rolne utrzymywane były w tzw. dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu 
wymogów ochrony środowiska zabronione jest wypalanie traw. Wiele lat 
temu naukowcy udowodnili, że takie pożary są szkodliwe. Ogień nie tylko 
zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy, ale także wyjaławia 
glebę - z takich zabiegów „oczyszczających” nie płyną żadne korzyści. Po 
wypaleniu gleba ubożeje. 

Łąka czy pastwisko po wypaleniu się zazielenią, ale będą bezwar-
tościowe. Jest to najgorsza opcja przygotowania gleby do nowego cyklu. 
W trakcie wypalania ginie cała mikroflora i mikrofauna, która ożywia-
ją glebę. O to, aby nasiona chwastów nie rozsiewały się, należy dbać na 
przestrzeni całego roku. Chwasty na miedzach, wśród pól uprawnych,  
w rowach, nad potokami i ciekami wodnymi należy systematycznie kosić 
od wiosny do wczesnej jesieni. Uzyskana młoda zielonka ma walory po-
karmowe i powinna być przeznaczona na pasze dla inwentarza. 

Wypalanie traw, słomy i zarośli to brutalny sposób niszczenia zieleni. 
Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciw-
nie - przynosi jedynie szkody. Świadczą o tym niżej przedstawione fakty. 
Wypalanie, nawet jednorazowe, obniża wartość plonów o 5-8%; pogarsza 
się skład botaniczny siana. Niszczone są między innymi rośliny motyl-
kowe. Zdecydowanie zwiększa się udział chwastów. Naukowcy twierdzą, 
że po takim pseudo-użyźniającym zabiegu ziemia potrzebuje kilku lat, by 
dawać takie plony, jak przed pożarem. Zniszczeniu ulega warstwa próch-
nicy, a wraz z nią przebogaty świat mikroorganizmów (bakterie, grzyby), 
niezbędny do utrzymywania równowagi biologicznej życia mikroorgani-
zmów w biocenozie łąkowo-pastwiskowej. Wysoka temperatura powodu-
je, że związki łatwo utlenialne, na przykład azot, się utleniają. Odkrywa 
się też powierzchnia gleby, co może powodować erozję. 

Podczas pożaru rośnie temperatura w glebie. Jeśli na powierzch-
ni panuje temp. ok. 438oC, to na głębokości 3 cm temperatura wynosi  
25,6oC, a na głębokości 7 cm-17oC. Taka nagła zmiana temperatury może 
powodować zagładę zwierząt glebowych niezbędnych do wytwarzania 
próchnicy. Niezniszczona warstwa próchnicy w glebie to mniejsze zapo-
trzebowanie na nawożenie. Żyzna gleba posiada strukturę gruzełkowatą  
i jest łatwa w uprawie oraz rozbudowie systemu korzeniowego roślin. Ży-
zna gleba nie ulega erozji, szybko pochłania i zatrzymuje wodę niczym 
gąbka, łagodząc skutki nadmiaru opadów oraz ich niedoboru. Marnotraw-
stwo wartościowej paszy. Szczególnym marnotrawstwem jest wypalanie 
słomy pozostającej na polu po zbiorze zbóż kombajnem. Słoma, poza 
przeznaczeniem ściółkowym, stanowi jedną z największych rezerw pasz 
objętościowych.
Spalanie słomy na polu powoduje:
- nierównomierny wzrost roślin następczych
- naruszenie struktury gleby (znaczna koncentracja soli w popiele niektó-

rych słom)
- nadmierny rozwój chwastów
- powstawanie pożarów.
W skutek wypalania traw, słomy powstają groźne pożary: zabudowań 

wiejskich, lasów, stert, stogów i otwartych składowisk 
płodów rolnych,  maszyn rolniczych. 

Nie wypalajmy traw i pozostałości roślinnych! 
Jest przecież inny sposób na ich spożytkowanie. Za-
miast spalać, można je kompostować i w postaci 
próchnicy ponownie wprowadzać na pole. Wtedy zy-
skamy pewność, że użyźnią nam glebę, a my osiągnie-
my bardziej owocne plony bez szkód dla środowiska. 
Prawidłowe zmianowanie, poprawna agrotechnika, 
nawozy zielone i komposty znacznie przyspieszają re-
generację gleby. Mikroorganizmy spełniają dwojaką 
rolę w glebach: z jednej strony trawią masę organiczną  
i tworzą próchnicę, z drugiej - niektóre z nich wy-
twarzają dwutlenek węgla, inne kwasy organiczne, 

które ponownie trawią lub rozpuszczają składniki 
mineralne. Im więcej mikroorganizmów znajduje się 
w glebie, tym lepiej przebiegają procesy trawienia  
i rozpuszczania.
Dlatego w interesie rolników jest to, aby:
1) w glebie znajdowały się odpowiednie organizmy
2) wspierać ich wzrost oraz rozwój
3) dbać o odpowiednie przewietrzanie gleby i utrzy-

mywanie jej w wilgotności, żeby mikroorganizmy 
mogły się rozmnażać i spełniać swoje zadania.

Należy stworzyć warunki, w których będą mo-
gły dominować pożyteczne mikroorganizmy. Wów-
czas do nich dostosuje się masa mikroorganizmów 
neutralnych, zapewniając glebie zdolność do regene-
racji. Wspólnie są w stanie np. stłumić w glebie mikro-
organizmy chorobotwórcze i wyeliminować procesy 
gnilne. Mamy nadzieję, że przedstawione negatywne 
skutki wypalania traw i słomy przekonają wielu rolni-
ków do pozytywnego myślenia oraz postępowania.
III. Zagrożenie pożarowe lasów 

Pożary są głównym i najniebezpieczniejszym 
zagrożeniem dla naszych lasów. Ogień szybko ogarnia 
ogromne połacie drzewostanów, doszczętnie niszcząc 
trwające od wieków działanie przyrody. Po pożarze 
las odradza się przez dziesiątki lat. Współczynnik za-
grożenia pożarowego polskich lasów należy do naj-
wyższych w Europie!

Lasy w Polsce charakteryzują się wysokim 
zagrożeniem pożarowym. W okresie największego 
zagrożenia pożarowego, tj. od 1 kwietnia do 31 paź-
dziernika, często wystarczy iskra, aby spłonęło kilka, 
kilkanaście czy kilkadziesiąt hektarów lasu. Ludzie 
odpowiadają za powstanie ponad 90% pożarów la-
sów. 
· umyślne podpalenia 
· wczesnowiosenne wypalanie roślinności 
· nieostrożność i bezmyślność, np. wyrzucanie niedo-
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 Informacje zebrał i opracował: 
    mł. kpt. Tomasz Mielcarek  

Przemysław Sabik ze Szkoły Podstawowej w Przysietnicy, Da-
niel Kosztyła z Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie oraz Michał Kosztyła 
z I LO w Brzozowie wygrali eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które 
odbyły się w Starej Wsi. Zwycięzcy będą reprezentować powiat brzo-
zowski w eliminacjach wojewódzkich.
Jedyna w finale

Sala w Domu Strażaka OSP w Starej Wsi 
wypełniła się 7 kwietnia młodzieżą ze szkół 
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimna-
zjalnych z powiatu brzozowskiego, gotową do 
weryfikacji wiedzy pożarniczej. W eliminacjach 
powiatowych o awans na szczebel wojewódzki 
rywalizowali zwycięzcy turniejów gminnych. 
Wśród uczestników były trzy dziewczyny, a 
jedna z nich, Justyna Pytlowany, napisała test 
na tyle dobrze, że znalazła się w najlepszej 
trójce, walczącej o wygraną w drugim etapie. 
– Do uczestnictwa namówił mnie mój nauczyciel 
WOS-u. Pytania były średnio trudne. Jak ktoś się 
przygotował, to nie miał większych problemów 
z napisaniem testu – powiedziała Justyna Pytlo-
wany z Gimnazjum w Dydni, która ostatecznie 
zajęła trzecie miejsce.
Bracia najlepsi

W rywalizacji gimnazjalistów największą 
wiedzą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną 
wykazał się Daniel Kosztyła. Jego brat Michał 
był natomiast pierwszy wśród uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. – Po raz drugi zakwali-

fikowałem się na szczebel wojewódzki. 
Za pierwszym razem, jeszcze jako uczeń 
podstawówki, byłem trzeci – poinformo-
wał Daniel Kosztyła z Gimnazjum Nr 1 
w Brzozowie. W drugim etapie powiato-
wego konkursu, podczas którego spraw-
dzano nie tylko wiadomości teoretyczne, 
ale i przygotowanie praktyczne, Daniel 
uzyskał największą ilość punktów – 8 na 
9 możliwych.

Organizatorami turnieju byli: 
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, 
Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Brzozowie oraz Komenda Po-
wiatowa PSP w Brzozowie. Nagrody 
uczestnikom wręczali: Janusz Draguła 

- Wicestarosta Brzozowski i bryg. Mi-
rosław Szmyd - Komendant Powiatowy 

Test strażackiej wiedzy

Justyna Pytlowany - jedyna dziewczyna
w drugim etapie turnieju

 Wicestarosta Brzozowski J. Draguła wręcza 
nagrodę Danielowi Kosztyle 

- zwycięzcy wśród gimnazjalistów

pałków z przejeżdżających pociągów czy samochodów na pobocze dro-
gi 

· łamanie zakazów - wjeżdżanie do lasu samochodem. Katalizatory są 
umieszczone z reguły przy podwoziach. Wjeżdżając samochodem na 
ściółkę leśną, na igliwie. na miękką piaszczystą drogę, samochód osiada. 
Wystarczy, że dotknie igliwia - rozgrzany katalizator może mieć temp. 
rzędu kilkuset oC. 

Zagrożenie pożarowe lasu w różnych porach roku
Największe zagrożenie pożarowe lasu występuje w okresie wczes-

nej wiosny i lata. Wczesną wiosną w lesie występują duże ilości łatwo-
palnych materiałów: opadłe listowie, chrust, sucha roślinność dna lasu.  
W miarę rozwoju roślinności runa leśnego, zagrożenie pożarowe lasu maleje.  
W miesiącach letnich trwa pełnia wegetacji roślin. Jednak, w wyniku silne-
go promieniowania słonecznego, zagrożenie pożarowe lasu może wzros-
nąć. Utrzymujące się wysokie temperatury bez opadów powodują wysy-
chanie ściółki i roślinności dna lasu - wystarczy iskra, aby spowodować 
pożar.

Okres jesienny - z niższymi temperaturami i na ogół większymi 
opadami - charakteryzuje się mniejszym zagrożeniem pożarowym. Bar-
dzo ważnym czynnikiem kształtującym zagrożenie pożarowe lasów w po-
szczególnych porach roku są warunki pogodowe. Od nich zależy podatność 
lasu na zapalenie. Największe znaczenie w ocenie zagrożenia pożarowe-
go mają: opady, prędkość wiatru, natężenie promieniowania słonecznego,  
temperatura powietrza, wilgotność powietrza. 

Leśnicy i strażacy liczą na współpracę ze społeczeństwem, zwłasz-
cza w wykrywaniu źródeł ognia, a w przypadku zauważenia pożaru - na 
powiadamianie straży pożarnej, nadleśnictwa lub właściciela lasu. 
998 - Ogólnopolski bezpłatny numer Państwowej Straży Pożarnej
112 - Ogólnopolski bezpłatny numer alarmowy z telefonów komórko-
wych. 

Dzwoniąc na ten numer dodzwonimy się zazwyczaj do najbliższe-

go posterunku policji. W wielu gminach i powiatach  
w naszym kraju numer ten jest już obsługiwany przez 
Centra Powiadamiania Ratunkowego CPR - wówczas 
na numer 112 możemy dzwonić z telefonów stacjo-
narnych. W CPR całą dobę dyżuruje oficer dyżurny 
straży pożarnej i pogotowia. Mają oni także stałą 
łączność z policją. To tutaj docelowo mają trafiać 
wszystkie zgłoszenia o zdarzeniach, które dotychczas 
odbierali dyżurni w pogotowiu, straży pożarnej i po-
licji. Radzimy jednak korzystać z numeru 998 dopóki 
numer 112 nie będzie zintegrowany w całym kraju.
Kary za wypalanie traw, łąk i nieużytków 

Artykuł 59 rozdziału 8 ustawy o ochronie przy-
rody mówi, że „kto wypala roślinność na łąkach, 
pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przy-
drożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów  
i trzcin, podlega karze aresztu lub grzywny”. 

Według art. 82, § 1 Kodeksu wykroczeń nr 6, poz. 
29 (ustawy z dnia 20 maja 1971 r. z nowelizacjami do 
1995 r.) mówi, że za wykroczenie tego typu grozi kara 
aresztu, grzywny lub nagany. Natomiast art. 24, § 1  
w związku z art. 82 mówi jasno: „...grzywnę wymierza się  
w wysokości od 5 zł do 500 zł, chyba że ustawa sta-
nowi inaczej”. 

Przestrzegamy przed zagrożeniami wynikają-
cymi z wypalania roślinności. Zanim podpalisz, za-
stanów się czy przez bezmyślność nie narazisz życia 
swojego i innych.
Wykorzystano opracowanie://www.adp.org.pl/trawy/index.htm
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POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów

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

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie już od 
ponad roku aktywnie działa Klub Pracy, który jest 

jedną z form pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym 
pracy. Głównym celem Klubu Pracy jest pobudzenie i moty-
wowanie osób bezrobotnych do bardziej aktywnego poszu-
kiwania pracy oraz uzupełniania ich wiedzy i możliwości  
w tym zakresie. Klub uczy swoich członków zapoznać 
się w sposób efektywny z lokalnym rynkiem pracy oraz 
ofertami zatrudnienia. Pozwala na poznanie różnych dróg  
i metod poszukiwania pracy oraz sprawdzenie swoich 
umiejętności.

W ramach Klubu Pracy prowadzone są trzy formy 
aktywności osób bezrobotnych:
1) szkolenie z zakresu pomocy w aktywnym poszukiwaniu 

pracy;
2)  grupowe zajęcia aktywizacyjne; 
3) dostęp do informacji i elektronicznych baz danych.

O dwóch pierwszych formach pisaliśmy już wcześ-
niej. Są  to grupowe zajęcia warsztatowe polegające na po-
znaniu siebie, analizie rynku pracy, nabyciu umiejętności 
profesjonalnego przygotowania dokumentów aplikacyj-
nych, przygotowaniu się do rozmowy z pracodawcą oraz 
wzajemnej wymiany doświadczeń w procesie poszukiwa-
nia pracy. 

Natomiast trzecia forma pomocy udzielanej przez 
brzozowski klub pracy znacznie różni się od poprzednich. 
Jest ona prowadzona w ramach Otwartego Klubu Pracy, 
który polega na spotkaniach Lidera Klubu Pracy z byłymi 
uczestnikami zajęć, a także wszystkimi innymi zaintere-
sowanymi osobami, które wymagają porady, wskazówki 
lub pomocy we własnych staraniach dotyczących proce-
su poszukiwania pracy. Jest to szczególny rodzaj pomocy 
udzielanej przez Klub Pracy, bowiem z tych usług mogą 
korzystać nie tylko osoby bezrobotne i poszukujące pracy 
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozo-
wie, ale także osoby niezarejestrowane, jednak zaintereso-
wane poszukiwaniem zatrudnienia i rynkiem pracy. Ta for-
ma pomocy umożliwia nieodpłatne korzystanie ze sprzętu 
stanowiącego wyposażenie Klubu Pracy (sprzęt kompute-
rowy, drukarka, Internet, materiały pomocnicze). Umożli-
wia również wypożyczenie podręczników i informatorów 
przydatnych w procesie poszukiwania pracy. W ramach 
tej formy zajęć można również skorzystać z pomocy  
w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych lub uzyska-
niu innych cennych informacji niezbędnych w procesie 
poszukiwania zatrudnienia. Korzystanie z tych źródeł in-

formacji może być udzielane zarówno w formie grupowej, jak i  in-
dywidualnej.

W ramach udostępniania informacji i zasobów danych można 
korzystać z następujących źródeł:
a) informacji o sposobach i metodach poszukiwania pracy oraz pro-

wadzenia rozmów kwalifikacyjnych;
b) wzorów dokumentów aplikacyjnych;
c) informacji na temat świadczenia prawa pracy lub na innej podsta-

wie prawnej;
d) informacji o metodach poszukiwania i możliwościach podejmowa-

nia pracy za granicą;
e) informacji dotyczącej możliwości podejmowania pracy przez oso-

by niepełnosprawne;

f) przepisów prawnych, procedur postępowania i wzorów dokumen-
tów przydatnych przy tworzeniu własnej firmy;

g) wykazów instytucji i organizacji, które mogą wspierać indywidual-
ne działania  związane z poszukiwaniem pracy lub podejmowaniem 
działalności gospodarczej;

h) informacji dotyczących zakresu i form działania instytucji publicz-
nych i niepublicznych, które mogą być przydatne w aktywnym po-
szukiwaniu pracy;

i) wykazów i adresów stowarzyszeń zawodowych;
j) wykazów szkół i instytucji szkoleniowych w szczególności zlokali-

zowanych na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzo-

PSP w Brzozowie. Eliminacje prowadził: dh Edward Rozenbaj-
gier - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzo-
zowie, a młodzież po Muzeum Pożarnictwa w Starej Wsi opro-
wadził Mariusz Kaznowski - Dyrektor Muzeum Regionalnego  
w Brzozowie. Uczestników oceniało jury w składzie: kpt. Krzysz-
tof Folta, kpt. Marek Ziobro, dh Stanisław Łobodziński.

Klasyfikacja (szkoły podstawowe): 1. Przemysław Sabik 
(SP Przysietnica) 5 pkt., 2. Jakub Rokita (SP Wzdów) 4 pkt.,  

3. Rafał Mucha (SP Wesoła) 2 pkt.; (gimnazja): 1. Daniel 
Kosztyła (Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie) 8 pkt., 2. Marcin 
Ziemiański (Gimnazjum w Haczowie) 4 pkt., 3. Justyna Pyt-
lowany (Gimnazjum w Dydni) 4 pkt.; (szkoły ponadgimna-
zjalne): 1. Michał Kosztyła (I LO Brzozów) 7 pkt., 2. Maciej 
Tercha (I LO Brzozów) 6 pkt., 3. Marcin Błażko (ZSB Brzo-
zów) 3 pkt.

Sebastian Czech

Klub Pracy

Klub Pracy jest jedną z form pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy
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1. Sprzedawca z doświadczeniem
2. Elektromechanik
3. Mechanik samochodowy (staż)
4. Kucharz

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 05. 05. 2009 r.

5. Inżynier budownictwa 
   (budowa dróg i mostów)
6. Pomocnik biurowy

7. Kucharz z doświadczeniem
8. Sprzedawca (staż)
9. Robotnik budowlany 
    z doświadczeniem

Agnieszka Winiarska

zowie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie;
k) wykazów stron internetowych, na których znajdują się bazy danych 

przydatne w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz informacje o insty-
tucjach i organizacjach, które mogą wspierać indywidualne działania 
związane z poszukiwaniem pracy lub podejmowaniem działalności go-
spodarczej.

Otwarty Klub Pracy działa na zasadzie dobrowolności, a jego usłu-
gi są bezpłatne. Codziennie w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30), 

 a w dniach, w których odbywają się zajęcia w go-
dzinach (12.30 – 15.30) można korzystać z tej formy  
wsparcia brzozowskiego Klubu Pracy.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem po-
mocy udzielanej przez Klub Pracy w Brzozowie za-
praszamy na ul. Kościuszki 2, piętro 1, pokój nr 1. tel. 
(013) 43 080 81.

Pod takim właśnie tytułem 25 marca odbywał się już po raz 
szósty w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie konkurs wiel-
kanocny. Głównymi bohaterami konkursu na „Najpiękniejszy stół 
wielkanocny” byli uczniowie klasy III Technikum Gastronomicz-
nego, którzy udekorowali stoły oraz sporządzili potrawy i wypieki. 
Rywalizowały ze sobą trzy grupy uczniów, które dołożyły starań, 
by na stole były potrawy cieszące wzrok i rozkoszne w smaku. Jak 
co roku nad wszystkim czuwała pani Anna Warzybok, dzięki której 
młodzież wcześniej na zajęciach praktycznych doskonaliła swoje 
umiejętności kulinarne.

Jednym z głównych celów konkursu było reprezentowanie 
pierwiastka regionalnego oraz podtrzymywanie tradycyjnej kuch-
ni polskiej. Uczniowie wykonali dekoracje stołów wielkanocnych 
oraz przygotowali potrawy i ciasta świąteczne. Młodzież znacznie 
wcześniej na zajęciach praktycznych w swoich grupach dyskutowa-
ła na temat odpowiedniej dekoracji stołu, jak i doskonaliła sztukę 
pieczenia i gotowania. Uczniowie włożyli wiele wysiłku i pomysło-
wości w swoją pracę gastronomiczną oraz wykazali się wzorowymi 
zdolnościami. W oczy gości rzuciły się pięknie udekorowane potra-
wy, wśród których między innymi były: żurek z jajkiem i szynką, 
jajka faszerowane, jajka w pomidorach, koguciki z jajek, galaretki 
drobiowe z jajkiem i warzywami, galaretki owocowe, jeż (zrobiony 
z warzyw, sera i szynki nadzianych na wykałaczki), sałatki i wie-
le innych potraw. Na stołach pojawiły się też ciasta wielkanocne: 
baby, mazurki i babeczki. Nie zabrakło orzeźwiających soków owo-
cowych i kawy na zimno. Wzrok cieszyły ozdoby wykonane z owo-
ców i warzyw. Były to łabędzie z jabłek, wozy z ananasów, koszyk 
z melona z sałatką owocową oraz piękny kogut z ananasa, papryki 
i innych warzyw. Stoły przybrane były wielkanocnymi ozdobami: 
pisankami, rzeżuchą i baziami. Dominowały kolory wiosenne: żółty 
i zielony. 

Jury składało się z następujących osób: Naczelnik Wydzia-
łu Oświaty i Polityki Społecznej Stanisław Pilszak, Dyrektor ZSE 
Jerzy Olearczyk, Wicedyrektor ZSE Jerzy Lasek, inicjatorka kon-
kursu Anna Warzybok, wychowawca klasy III TG Bogusław Li-
dwin, a także Magdalena Nawłoka i Renata Stach. Jury, które 
oceniało smak i wykonanie każdej potrawy miało bardzo trudne 
zadanie. Wszystko prezentowało się i smakowało wyśmienicie.  

Najpiękniejszy 
stół wielkanocny

Stół wielkanocny w wykonaniu grupy I...

... grupy II...

... i grupy III
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Z zadowoleniem stwierdzono wysoki poziom prezentacji, zarówno pod względem 
kulinarnym, jak i estetycznym. Doceniono wkład pracy, pomysłowość oraz technikę 
i w związku z tym jury postanowiło przyznać trzy równorzędne I miejsca. 

W skład grupy I weszli uczniowie: Joanna Błachut, Ewa Błaż. Edyta Chorążak, 
Katarzyna Domaradzka, Agnieszka Dudek, Paulina Jantosz, Kamila Kornafel i Ar-
kadiusz Kozioł. Grupę II prezentowali: Dorota Kozłowska, Małgorzata Kucharska, 
Jolanta Kurzydło, Elżbieta Kwartnik, Wioletta Niedzielska, Beata Niemiec, Monika 
Reddig i Paweł Raszka. Grupa III to: Katarzyna Sech, Monika Sokalska, Justyna 
Sowa, Ewa Stawarz, Teresa Szuba, Katarzyna Zubel, Kinga Zubel, Łukasz Rogoz 
oraz Paweł Sabat. Konkurs nauczył uczniów organizacji czasu pracy, odpowiedzial- Renata Stach

ności za powierzone zadania, pomysłowości 
oraz przygotowania do wystąpień ze swoimi 
dziełami kulinarnymi przed szerszym gro-
nem osób.

Wszystkim uczniom biorącym udział 
w konkursie wielkanocnym życzymy powo-
dzenia i doskonalenia zdobytych już umie-
jętności kulinarnych, bo jak mówi polskie 
przysłowie: „Przez żołądek do serca”. 

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU

W dniach 26, 27 marca 2009 r. w ramach „Dni Otwartych Drzwi” 
szkoły gościliśmy w naszych progach Gimnazjalistów, dla których zbliża 
się bardzo ważny moment w budowaniu własnej kariery zawodowej, a mia-
nowicie moment podjęcia decyzji o kierunku jej rozwoju. Aby decyzja była 
przemyślana i podjęta rozsądnie najlepiej przeanalizować potencjał włas-
nych umiejętności i porównać go z ofertą edukacyjną szkół. Dlatego sze-
rokie grono nauczycieli naszej szkoły przy zaangażowaniu wielu uczniów 
starało się dostarczyć gimnazjalistom jak najwięcej informacji o szkole  
i ukazać możliwości, jakie daje podjęcie w niej nauki.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie ma bogate tradycje, 
doskonałą kadrę nauczycielską i wielu wybitnych absolwentów. Na prze-
strzeni lat zmieniały się kierunki i specjalności kształcenia w zależności 
od bieżących potrzeb rynkowych. Obecnie gimnazjaliści mają możliwość 
kształcenia się w czteroletnim technikum w zawodach: technik ekonomi-
sta, technik handlowiec oraz technik żywienia i gospodarstwa domowe-
go. Ponadto przy Zespole Szkół Ekonomicznych istnieje Liceum Ogólno-
kształcące o profilach matematycznym oraz ogólnym. 

W ciągu dwóch dni „Otwartych Drzwi” gimnazjaliści witani byli  
w holu przez przedstawicieli samorządu uczniowskiego i nauczycieli. 
Pierwsze kroki kierowali do sali gimnastycznej, gdzie zostały przygotowa-
ne stoiska przybliżające zarówno ofertę edukacyjną szkoły, jak również po-
kazujące osiągnięcia działających w szkole kół zainteresowań i organizacji 
uczniowskich. Prezentację szkoły prowadzili uczniowie ZSE przedstawia-
jąc krótką charakterystykę zawodu, tematykę przedmiotów zawodowych 
oraz możliwości przyszłego zatrudnienia na określonych stanowiskach 
pracy. Na kolejnych stoiskach została przedstawiona działalność m. in. or-
ganizacji uczniowskich – SKS, PCK, PTSM. Gimnazjaliści z dużym zain-
teresowaniem przysłuchiwali się prezentacjom i zatrzymywali się przy po-
szczególnych stoiskach. Najdłużej oczywiście gimnazjaliści zatrzymywali 
się przy stoisku gastronomicznym, gdzie częstowano się ciasteczkami. Na 
koniec uczniowie obejrzeli występ szkolnej grupy tanecznej.

Nad opracowaniem materiałów reklamowych 
pracowali zarówno nauczyciele przedmiotów ogól-
nokształcących i zawodowych jak i grupa uczniów 
naszej szkoły. Ciężka praca i wielotygodniowe przy-

gotowania zaowocowały bardzo miłą atmosferą  
w trakcie „Dni Otwartych Drzwi” oraz dużym zainte-
resowaniem gimnazjalistów.

Wielu z nich jest już zdecydowanych jak po-
kierować swoją karierą, inni jeszcze wahają się nad 
wyborem kierunku własnej drogi zawodowej. Mamy 
nadzieję, że nasza oferta zainteresowała młodszych 
kolegów i koleżanki. Dziękujemy gimnazjalistom za 
odwiedzenie naszej szkoły i mamy nadzieję spotkać 
się z Wami już w nowym roku szkolnym.

Dorota Więch - Zięba

Dni Otwartych Drzwi w ZSE w Brzozowie

W roku szkolnym 2009/2010 
proponujemy następujące kierunki 
kształcenia:
1. Liceum Ogólnokształcące 3-letnie
2. Technikum Drogowe – technik dro-

gownictwa 4-letnie
3. Technikum Ochrony Środowiska – 

technik ochrony środowiska 4-letnie 
4. Technikum Budowlane– technik bu-

downictwa 4-letnie
5. Technikum Uzupełniające dla Do-

rosłych – po ZSZ - technik budow-
nictwa 3-letnie

6. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych po ZSZ 2-letnie
7. Zasadnicza  Szkoła Zawodowa  
Szkoła zapewnia praktykę w zawodach: murarz (3-letnia), posadzkarz (2-let-
nia), technolog robót wykończeniowych w budownictwie (3-letnia)

Oferta edukacyjna ZSB w Brzozowie
Natomiast w zawodach: mechanik 

pojazdów samochodowych (3-letnia), pie-
karz (3-letnia), oddział wielozawodowy: 
fryzjer, cukiernik, stolarz, itp. (3-letnia), 
oddział wielozawodowy: sprzedawca, ku-
charz małej gastronomii (2-letnia), ucz-
niowie odbywają praktykę w zakładach 
pracy, z którymi należy podpisać umowę 
o pracę.

Nabór do szkół dla młodzieży jest 
elektroniczny, natomiast dla szkół dla do-
rosłych w formie tradycyjnej. Dla wszyst-

kich absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej  od roku szkolnego 2009/2010 proponujemy 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące.

Zespó Szkół  Ekonomicznych

Jan Prejsnar Dyrektor ZSB w Brzozowie

Zespół Szkół Budowlanych 
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AGENCJA  RESTRUKTURYZACJI I  MODERNIZACJI  ROLNICTWA
PODKARPACKI  ODDZIAŁ  REGIONALNY 

Marek Owsiany
Z-ca Dyrektora Podkarpackiego
Oddziału Regionalnego ARiMR

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE POWIATU /PRZEWODNIK  ROLNIKA

Wsparcie systemów żywności wysokiej jakości  
jest szczególnie ważne, ponieważ rynek produktów  
o  wysokiej, potwierdzonej jakości w Polsce dopiero się  
rozwija. 

Udział w systemie chronionych oznaczeń geogra-
ficznych, chronionych nazw pochodzenia, gwarantowa-
nych tradycyjnych specjalności, rolnictwa ekologiczne-
go oraz integrowanej produkcji umożliwia osiągniecie  
przez producentów wyższych dochodów przy jedno-
czesnej ochronie dziedzictwa narodowego i środowiska 
naturalnego. 

 Wytwarzanie produktów objętych wyżej wy-
mienionymi systemami umożliwia zmianę spo-
sobu  konkurowania na rynku produktów rolnych 
- zamiast wytwarzania dużej ilości produktów produ-

kuje się wysokojakościowe wyroby. Współpraca pro-
ducentów objętych systemami jakości żywności sprzyja 
zwiększaniu siły ekonomicznej podmiotów znajdujących 

się na rynku. Dlatego też jest to działalność polecana również dla grup producentów 
rolnych, których liczba w ostatnim okresie znacząco wzrasta.

Efektywność realizacji założeń systemów jakości żywności wymaga jednak,  
aby konsumenci byli skłonni zapłacić więcej za produkty wytwarzane w ramach tych 
systemów. Poziom rozpoznawalności żywności o wysokiej jakości jest niski, co obec-
nie ogranicza możliwość uzyskania wyższych dochodów przez producentów tych pro-
duktów. Ponadto ze względu na zasobność społeczeństwa zainteresowanie żywnością 
wysokiej jakości jest niewielkie. Dlatego też konieczna jest pomoc państwa w tym 
zakresie. Pomoc ta ma wesprzeć pokrycie wyższych kosztów produkcji do czasu, kie-
dy będą one zrównoważone wyższą ceną rynkową.

Wsparciem dla rozwoju produkcji żywności o wysokiej jakości jest wchodzące 
w życie 15 kwietnia 2009 r. działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”.

Głównymi celami tego działania są:
1. Poprawa jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia;

2. Zwiększenie spożycia żywności wyso-
kiej jakości;

3. Wsparcie rolników wytwarzających 
żywność wysokiej jakości. 

Ww. cele realizowane są poprzez fi-
nansowe wsparcie przez okres 5 lat działań 
beneficjentów uczestniczących w dobro-
wolnych systemach dotyczących jakości 
żywności. Mogą to być zarówno systemy 
wspólnotowe jak i systemy krajowe.

1. Systemy wspólnotowe:
a) System Chronionych Nazw Pochodze-

nia i Chronionych Oznaczeń Geograficz-
nych 

b) System Gwarantowanych Tradycyj-
nych Specjalności     

c) produkcja ekologiczna. 

2. Systemy krajowe:
a) Integrowana produkcja 

Integrowana produkcja (IP) jest    
systemem dostępnym dla wszystkich pro-
ducentów. Warunkiem uczestnictwa jest 
zgłoszenie się do Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa, poddanie 
się kontrolom oraz przestrzeganie zasad, 
które mają zagwarantować produkcję 
żywności wysokiej jakości. Integrowa-
na produkcja (IP) jest systemem pro-
dukcji, który odpowiada przewidywanej 
koniunkturze na rynku. Jest ona jedną 
z odpowiedzi na stale zwiększające się 
wymagania  konsumentów, którzy ocze-
kują od produktów rolnych trafiających 
na rynek spełniania surowych kryteriów. 
Konsumenci odwracają się od żywności 
anonimowej, niekontrolowanej, mogącej 
potencjalnie zawierać szkodliwe pozosta-
łości, a handlowcy coraz częściej żądają 

Uczestnictwo rolników 
w systemach jakości żywności

50-lecie Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2009 r.: drogą elektroniczną e-mail: 50latzsbbrzozow@wp.pl,  
w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu (013) 43-418-51.

Zespół Szkół Budowlanych 
im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie

serdecznie zaprasza absolwentów, nauczycieli 
i pracowników „Budowlanki”

na jubileusz pięćdziesięciolecia szkoły,
który odbędzie się 3 października 2009 r.

Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością. 
Liczymy na wspólne spotkanie.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o odwiedzenie naszej 
strony internetowej: http://zsbbrzozow6.republika.pl/ 1959-2009
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PRZEWODNIK  ROLNIKA

Marek Owsiany
Z-ca Dyrektora Podkarpackiego Oddziału 

Regionalnego ARiMR

od producentów żywności poświadczenia, że produkty są dobrej 
jakości i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. System integro-
wanej produkcji spełnia wszystkie kryteria stawiane systemom 
jakości żywności przyjmowanym przez  państwa członkowskie 
UE. 
Pomoc w ramach działania obejmuje:
1. Zwrot kosztów kontroli, po przeprowadzeniu których wydaje 

się:
· Certyfikaty zgodności lub świadectwa jakości handlowej pro-

duktów wytwarzanych w ramach systemów Gwarantowanych 
Tradycyjnych Specjalności oraz Chronionych Nazw Pocho-
dzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych;

· Certyfikaty zgodności wydane przez upoważnioną jednostkę 
certyfikującą, potwierdzającą, że płody rolne nieprzetworzone 
oraz produkty z nich powstałe, w tym także zwierzęta i produk-
ty pochodzenia zwierzęcego wyprodukowane zostały w gospo-
darstwach posiadających status gospodarstwa ekologicznego;

· Certyfikaty poświadczające stosowanie integrowanej produk-
cji. Do tych kosztów zalicza się także wydatki poniesione na 
uzyskanie zaświadczeń dotyczących zawar-
tości pozostałości środków ochrony roślin, 
metali ciężkich, azotanów i azotynów oraz 
innych substancji szkodliwych.

2. Zwrot składek członkowskich poniesionych 
na rzecz grupy producentów rolnych.

3. Zwrot kosztów zakupu specjalistycznych 
publikacji na temat prowadzenia produkcji 
integrowanej oraz zakupu pułapek feromo-
nowych i lepowych.

Wysokość pomocy zależy od rodzaju 
systemu jakości, w którym rolnik uczestniczy. 
Maksymalna kwota rocznej pomocy wynosi:
a) 3200 zł – w systemach Gwarantowanych 

Tradycyjnych Specjalności oraz Chronio-
nych Nazw Pochodzenia i Chronionych 
Oznaczeń Geograficznych;

b) 996 zł – w systemie Rolnictwa Ekologicznego;
c) 2 750 zł – w systemie Integrowanej produkcji (w tym do 750 

zł koszty składki na rzecz grupy producentów oraz zakupu 
publikacji i pułapek feromonowych i lepowych).

Producent otrzyma wsparcie na podstawie kosztów rze-
czywiście poniesionych i udokumentowanych. Do naliczanej 
płatności nie będzie wliczany VAT. Producent ma możliwość 
ubiegania się o pomoc w różnych systemach jakości (na oddziel-
nych wnioskach), jednak roczna suma uzyskiwanego wsparcia 
nie może przekraczać 3 000 Euro na gospodarstwo.
Aby uzyskać wsparcie Agencji należy:
1. Uzyskać odpowiednie certyfikaty bądź świadectwa jakości 

handlowej (w zależności od systemu jakości żywności);
2. Złożyć wniosek o pomoc wraz z obowiązującymi załącznika-

mi i oczekiwać na decyzję o przyznaniu pomocy;
3. Produkować zgodnie z wymogami dotyczącymi danego sy-

stemu jakości;
4. Złożyć wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami 

( kopie certyfikatów i świadectw oraz dowody księgowe ponie-
sienia kosztów podlegających refundacji).

Wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatność składa 
się w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Terminy 
składania wniosków są następujące:
1. wniosek o przyznanie pomocy – od 15 kwietnia 2009 r. do 

31 grudnia 2013 r. lub do końca dnia roboczego następującego 
po dniu podania do publicznej wiadomości informacji, że za-
potrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych 
wniosków osiągnęło co najmniej 110% środków dostępnych  
w ramach Programu;

2. wniosek o płatność – w terminie 90 dni od dnia upływu okre-
su pomocy, którego wniosek dotyczy. Wnioski można składać 
przez 5 kolejnych lat od uprawomocnienia się decyzji o przy-
znaniu pomocy.

Wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy beneficjent obo-
wiązany jest złożyć stosowne załączniki:
1. w przypadku uczestnictwa w systemach Chronionych Nazw 

Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub 
Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności – kopię certyfi-
katu zgodności wydanego przez jednostkę certyfikującą oraz  
kopię świadectwa jakości handlowej wydanego przez Głów-
nego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spo-
żywczych. 

2. w przypadku wytwarzania produktów zgodnie z metoda-
mi rolnictwa ekologicznego – kopię certyfikatu zgodności 
wydanego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą oraz 
kopię certyfikatu zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE)  
Nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r.

3. w przypadku Integrowanej produkcji – kopię zgłoszenia za-
miaru prowadzenia integrowanej pro-
dukcji złożonego do Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Roślin i nasienni-
ctwa.
Certyfikaty, zaświadczenia i zgłoszenia  
muszą być wydane nie wcześniej niż  
9 miesięcy przed datą złożenia wnio-
sku.

Wraz z wnioskiem o płatność benefi-
cjent zobowiązany jest złożyć następu-
jące załączniki:
1. w przypadku uczestnictwa w syste-
mach Chronionych Nazw Pochodzenia, 
Chronionych Oznaczeń Geograficz-
nych lub Gwarantowanych Tradycyj-
nych Specjalności:

· kopia certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę certy-
fikującą;

· kopię świadectwa jakości handlowej wydanego przez Głów-
nego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spo-
żywczych;

· dowody księgowe potwierdzające poniesienie kosztów związa-
nych z udziałem w systemie jakości żywności, objętych refun-
dacją w ramach działania.

2. w przypadku wytwarzania produktów zgodnie z metodami 
rolnictwa ekologicznego:

· kopię certyfikatu zgodności wydanego przez upoważnioną jed-
nostkę certyfikującą;

· kopię certyfikatu zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE)  
Nr 889/2008;

· dowody księgowe potwierdzające poniesienie kosztów  zwią-
zanych z udziałem w systemie jakości żywności , objętych re-
fundacją w ramach działania.

2. w przypadku Integrowanej produkcji:
· kopie certyfikatów poświadczających stosowanie integrowanej 

produkcji wydanych w okresie, którego wniosek dotyczy;
· dowody księgowe potwierdzające poniesienie kosztów związa-

nych z udziałem w systemie jakości żywności, objętych refun-
dacją w ramach działania.

Certyfikaty powinny być wydawane nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o płatność.

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje do-
tyczące przedmiotowego działania są dostępne na stronach  
ARiMR, w Podkarpackim Oddziale Regionalnym w Rzeszo-
wie.
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PRZEWODNIK ROLNIKA

Jakie są założenia programu Mikropo-
życzki PL-480?

Program „Mikropożyczki” jest jed-
nym z programów realizowanych przez 
Fundację mających na celu przeciwdzia-
łanie bezrobociu na terenach wiejskich 
i w małych miastach do 20 tys. miesz-
kańców, poprzez stworzenie możliwości 
uzyskania niewielkiego kapitału w formie 
pożyczki na rozpoczęcie lub rozwój dzia-
łalności gospodarczej. 
Jak powstał ten PROGRAM?

W listopadzie 1989 roku, na mocy 
porozumienia z Rządem Polski, Rząd 
Stanów Zjednoczonych przeznaczył dla 
naszego kraju – jako formę pomocy dla 
rozwoju polskiej wsi – określoną ilość 
towarów i produktów rolnych w ramach 
tzw. Programu PL-480. Udzielona Polsce 
pomoc rzeczowa, po spieniężeniu, mia-
ła sfinansować działania zmierzające do 
podniesienia poziomu życia mieszkańców 
terenów wiejskich i polepszenia warun-
ków gospodarowania. Przekazana kwo-
ta – 10.303.000 $ - utworzyła podstawy 
programu Mikropożyczki PL-480, który 
rozpoczął się w styczniu 1992 roku.  
Na jaką działalność można otrzymać 
pożyczkę?
- działalność gospodarcza (produkcja, 

handel, usługi),
- na działalność pszczelarską dla właś-

cicieli pasiek (posiadanie min. 10 pni 
pszczelich),

- agroturystykę (dla rolników), 
- instalację kolektorów słonecznych.

Pożyczkę można otrzymać zarów-
no na cele inwestycyjne jak i obrotowe 
(np. zakup towaru).
Jakie są warunki udzielania pożyczki?
- maksymalna wysokość pożyczki nie 

może przekroczyć kwoty 15.000 zło-
tych,

- pożyczka udzielana jest na okres do 36 
miesięcy, 

- okres karencji w spłacie (odroczenie 
spłaty) wynosi 2 miesiące,

- oprocentowanie pożyczki wynosi 0% 
(pożyczka nieoprocentowana),

- pobierana jest prowizja (max. 3% kwoty 
pożyczki, płatna po przyznaniu)

Pożyczki udzielane są na podstawie 
umowy cywilno-prawnej podpisanej po-
między pożyczkobiorcą i Fundacją. Ko-
lejna pożyczka może zostać udzielona po 
terminowej spłacie poprzedniej pożyczki.
Czy procedura ubiegania się o nią jest 
skomplikowana?

Pożyczkę można uzyskać po przed-
łożeniu Fundacji, za pośrednictwem dorad-
cy „Wniosku o pożyczkę” na formularzu 
Fundacji wraz z niezbędnymi załącznika-
mi wymienionymi w tym wniosku oraz po 
przedłożeniu dokumentów, potwierdzają-

cych zdolność zabezpieczenia spłaty po-
życzki przez poręczycieli wymienionych 
we wniosku. Wniosek wypełnia się przy 
pomocy doradcy pożyczkowego. Decyzję 
o przyznaniu pożyczki podejmuje Zarząd 
Fundacji uwzględniając opinie doradcy 
pożyczkowego
Ile firm na naszym terenie skorzystało  
z tej formy pomocy finansowej?

Program cieszy się naprawdę dużą 
popularnością, m.in. z uwagi na bar-
dzo atrakcyjne warunki finansowe ofe-
rowanych pożyczek. Realizowany jest  
w wybranych powiatach na terenie 7 wo-
jewództw (głównie tzw. ściana wschod-
nia). Od 1992 roku z oferty pożyczkowej 
skorzystało już ponad 8.000 osób. W tej 
liczbie jest dużo pożyczek udzielonych 
osobom zamieszkującym na terenie po-
wiatu brzozowskiego. 
Gdzie można uzyskać szczegółową in-
formację?

Celem uzyskania szczegółowych 
informacji zapraszam do biura w Le-
sku, ul. Moniuszki 6 lub proszę o kon-
takt telefoniczny: (013) 4644741, kom.  
0-502234510, e-mail: stanislaw.garba-
szewski@interia.pl. Pełna informacja 
znajduje się również na stronie interne-
towej Fundacji Wspomagania Wsi, 01-
022 Warszawa, ul. Bellottiego 1: www.
fww.org.pl lub tel. (022) 6362570....75, 
e-mail: fww@fww.org.pl. Opis programu 
umieszczony jest także na stronie witry-
ny wiejskiej www.witrynawiejska.org.pl 
prowadzonej przez Fundację w ramach 
programu „Wieś Aktywna”.

Stanisław Garbaszewski
Doradcą Pożyczkowy Fundacji

Wspomagania Wsi w Warszawie

Mikropożyczki 
szansą na rozwój

Fundacja Wspomagania Wsi
PREFERENCYJNE  POŻYCZKI  NA  DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZĄ,  

AGROTURYSTYCZNĄ,  PSZCZELARSKĄ
Fundacja Wspomagania Wsi w Warszawie udziela bezprocentowych pożyczek (0%)  na wsparcie:

- dla małych i średnich firm (np. sklepy, warsztaty usługowe i produkcyjne, mała gastronomia),
- na działalność pszczelarską (posiadanie min. 10 pni pszczelich),
- agroturystykę (dla rolników), 
- montaż baterii słonecznych
w ramach  pomocowego programu „Mikropożyczki”.

Szczegółowe informacje na temat programu i możliwości otrzymania pożyczki:
Fundacja Wspomagania Wsi, 01-022 Warszawa, ul. Bellottiego 1   

tel.: 0226362570 do 75,  www.fww.org.pl

Doradca pożyczkowy FWW na teren woj. podkarp. (PD.) 
Tel.: 013 4644741,  tel. kom.:  0502234510 

Biuro w Lesku:  38-600 Lesko, ul. Moniuszki 6
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Stowarzyszenie LGD 
„Ziemia Brzozowska”

Justyna Kopera 
Kierownik Biura Stowarzyszenia

W dniu 06.04.2009 r. w sali narad Starostwa Po-
wiatowego w Brzozowie odbyło się Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Ziemia Brzozowska”.

Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia Ja-
nusz Draguła, który powitał zebranych członków 
Stowarzyszenia oraz przedstawił porządek obrad. Na-
stępnie Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków 
Ewa Tabisz zaprezentowała projekty uchwał objętych 
porządkiem obrad.

W trakcie obrad podjęto uchwały w sprawach:
- przyjęcia Sprawozdania finansowego Stowarzysze-

nia LGD „Ziemia Brzozowska” za rok 2008 i udzie-
lenia Zarządowi absolutorium,

- przyjęcia Planu działania Stowarzyszenia LGD „Zie-
mia Brzozowska” na rok 2009,

- przyjęcia nowych członków LGD.
Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 

2008 przedstawiła Skarbnik Stowarzyszenia – P. Ali-
na Malinowska, która omówiła poszczególne części 
dokumentu, w tym: bilans, rachunek wyników oraz 
informację dodatkową. Dodatni wynik finansowy  
w kwocie 24 602,62 zł przeznaczony został na realiza-
cję bieżących wydatków w roku 2009. Przewodniczą-
cy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia P. Marek Ow-
siany zaprezentował protokół z ostatniego posiedzenia 
Komisji, podczas którego dokonano oceny funkcjo-
nowania organizacji pod względem finansowym  
i merytorycznym, a następnie wystąpił z wnioskiem 

do Walnego Zebrania Członków o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia 
absolutorium za rok 2008. Plan działania Stowarzyszenia na rok 2009, za-
wierający zarówno opis planowanych zadań, jak i harmonogram oraz plan 
finansowy ich realizacji, został omówiony przez Prezesa Zarządu oraz Pa-
nią Skarbnik. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Na zakończenie obrad Prezes Stowarzyszenia podziękował wszyst-
kim zebranym za przybycie oraz złożył członkom Stowarzyszenia życze-
nia świąteczne.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Ziemia Brzozowska”

W przededniu czwartej rocznicy śmierci wiel-
kiego Papieża-Polaka, Jana Pawła II, 1 kwietnia 
2009 r. w Gimnazjum im. Ks. Pawła Komborskiego 
w Przysietnicy odbył się Międzyszkolny Konkurs 
Recytacji Poezji i Prozy Karola Wojtyły (Jana Pawła 
II) pod hasłem „Patrzeć coraz głębiej”. 

Konkurs został przygotowany przez Barbarę 
Słowik i Halinę Błaż. Wzięło w nim udział łącznie 
21 uczniów z 4 szkół gminy Brzozów – gimnazjów 
w Brzozowie, Starej Wsi, Górkach i Przysietnicy. 
Występowali oni w dwóch kategoriach do wyboru: 
„monodram” (fragment dramatu prozą) oraz „re-
cytacja wiersza”. Jury w składzie: przewodnicząca 
- Weronika Fejdasz (Przysietnica), Anna Śnieżek 
(Brzozów), Agnieszka Draguła (Stara Wieś) oraz ks. 
Jan Bróż (Górki) miało niezwykle trudne zadanie, 
ponieważ poziom konkursu okazał się nadspodzie-
wanie wysoki i nie było łatwo wyłonić zwycięzców. 
W kategorii „Monodram”, w której młodzież zapre-
zentowała fragmenty sztuki „Przed sklepem jubile-
ra”, I miejsce zdobyła Anna Pietryka z Gimnazjum w Przysietnicy, II – Anita 
Duplaga, a III – Dominika Tomoń, obie z Gimnazjum w Starej Wsi. Su-
gestywnie przedstawione fragmenty „Medytacji o sakramencie małżeństwa 
przechodzącej chwilami w dramat” skłoniły odbiorców do refleksji nad war-
tością prawdziwej miłości, która – jak mówi autor - „nie jest przygodą, ale 

ma smak całego człowieka, ma jego ciężar 
gatunkowy i ciężar całego losu”.

 Z kolei w kategorii „recytacja wier-
sza” I miejsce zajęła Joanna Kuśnierz  
z Gimnazjum w Starej Wsi. Zachwyciła 
ona wszystkich słuchaczy swoją interpre-
tacją fragmentu „Tryptyku rzymskiego” pt. 
„Posłowie”. Ze wzruszeniem wysłuchali-
śmy w jej wykonaniu słów Ojca Świętego, 
przewidującego już wówczas swoje rychłe 
odejście do domu Ojca i nowe konklawe, 
w którym Ten, który wszystko przenika, 
wskaże następcę Papieża-Polaka. II nagrodę 
w tej kategorii otrzymał uczeń Gimnazjum 

w Brzozowie Sebastian Bryś. W jego interpretacji 
„Profile Cyrenejczyka”, stały się nam jakby jesz-
cze bliższe i bardziej zrozumiałe.  III miejsce zdo-
była Zuzanna Sobota z Gimnazjum w Przysietnicy. 
Zaprezentowała ona własną interpretację znanego 

Dalekie wybrzeża ciszy zaczynają się tuż za progiem.
Nie przefruniesz tamtędy jak ptak.

Musisz stanąć i patrzeć coraz głębiej i głębiej,
Aż nie zdołasz już odchylić duszy od dna.

 Karol Wojtyła, Wybrzeża pełne ciszy (Pieśń o Bogu ukrytym)

„Patrzeć coraz głębiej” 

Międzyszkolny Konkurs Recytacji Poezji i Prozy 
Karola Wojtyły - Jana Pawła II  (fot. 1)

  (fot. 2)
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Pasterz setek milionów katolików na całym świecie, mędrzec 
wrażliwy na ludzką krzywdę, poeta i aktor, a także przyjaciel młodzieży 
obdarzony niezwykłym poczuciem humoru.

Cztery lata temu, 2 kwietnia 2005 r. cały świat ogarnęła żałoba. 
O godz. 21.37 zmarł Papież Jan Paweł II, kochany i uwielbiany przez 
miliony ludzi. Jednak pamięć Wielkiego Polaka wciąż trwa. W czwartą 
rocznicę Jego śmierci, jak Polska długa i szeroka, gromadzą się wierni, 
aby oddać hołd Niestrudzonemu Pasterzowi.

Również i my społeczność szkolna Zespołu Szkół w Warze, której 
patronuje Jan Paweł II spełniliśmy Jego duchowy Testament. Zgroma-
dziliśmy się tego wieczoru w Gminnym Centrum Jana Pawła II, jakim 
jest szkoła w Warze, aby modlić się o wyniesienie na ołtarze Papieża 
Polaka. Uroczyste obchody IV rocznicy śmierci Papieża rozpoczęliśmy  
o godz. 19.00 uczestnictwem we Mszy Świętej w Kościele Parafialnym  
w Warze. Na czele sztandaru szkoły przybyli uczniowie, nauczyciele oraz 
mieszkańcy Wary. Swoją obecnością zaszczycił nas również Wójt Gminy 
Nozdrzec Antoni Gromala. We Mszy św. modliliśmy się o to, byśmy na-
śladowali cnoty naszego Patrona, jak również o Jego rychłe wyniesienie 
do chwały nieba, aby cały kościół miał swego Orędownika.

Po nabożeństwie przeszliśmy do budynku szkoły, gdzie uczniowie 
pod opieką nauczycieli przygotowali Wieczornicę poświęconą Ojcu Św. 
Jak słusznie wspomniał Dyrektor Szkoły Pan Aleksander Fil „O Wiel-
kim Człowieku można mówić tylko wielkimi słowami”. Właśnie takimi 
słowami mówili o Ojcu Świętym 
nasi uczniowie. Ich wystąpienia 
poprzedziło piękne i wzruszające 
„Ave Maryja” grane na skrzypcach 
przez uczennicę Karolinę Potocz-
ną. W części artystycznej młodzi 
artyści przypomnieli lata szkolne, 
śmierć rodziców i brata, czasy stu-
denckie i kapłańskie Karola Woj-
tyły.

W dalszej części swojego 
przemówienia Wójt Antoni Gro-
mala zwrócił uwagę na to, że Pa-
pież chciał, aby młodzież była 
radosna. Podkreślił że jest On naj-
piękniejszą i najjaśniejszą Gwiazdą naszej historii. 

Następnie głos zabrał Ks. Proboszcz E. H Szpila, który mówił, że 
Wara to Gminne Centrum kultu i czci Jana Pawła II. Istnieje po to, by 
rozgłaszać Jego wielkość, nie tylko w rocznicę śmierci, ale naszą posta-
wą w życiu codziennym.

W hołdzie Janowi Pawłowi II

O godz. 21.00 wszyscy przeszliśmy pod po-
mnik Jana Pawła II, znajdujący się obok szkoły. Tutaj 
delegacje uczniów oraz Wójt Gminy Nozdrzec wraz  
z Dyrektorem Szkoły złożyli pod pomnikiem wiązan-
ki kwiatów, będące wyrazem wdzięczności Człowie-
kowi wszech czasów. Odśpiewaliśmy „Anioł Pański” 
i ukochaną „Barkę” Papieża. Zanosiliśmy modlitwy 

o rychłą beatyfikację i kanonizację 
naszego Patrona. Każdy uczest-
nik tego wieczornego spotkania 
trzymał w ręku zapalony znicz 
na znak naszej miłości do Niego.  
O godz. 21.37 ciszę przerwał dźwięk 
dzwonów obwieszczający godzinę 
śmierci Ojca Świętego. Staliśmy 
otoczeni blaskiem zniczy. Nasze my-
śli podążyły za Nim do Domu Ojca,  
a usta szeptały modlitwy w Jego in-
tencji. Chwile wzruszenia przeżyli-
śmy także, gdy usłyszeliśmy płynący  
z nagrania głos naszego Umiłowanego 
Ojca Świętego, który nam błogosła-
wił. Dziękowaliśmy Bogu za tak nie-

zwykłego Człowieka, który odmienił życie wielu ludzi,  
dla których ta rocznica Jego śmierci była wyjątkowym 
darem.

Uroczystości z okazji IV rocznicy śmierci  Papieża Jana Pawła II  
obchodziła społeczność szkolna z Zespółu Szkół w Warze 

Pod pomnikiem Jana Pawła II wiązanki kwiatów złożyli m.in. uczniowie 

utworu „Miłość mi wszystko wyjaśniła” z poematu „Pieśń 
o Bogu ukrytym”. Ową miłość symbolizował trzymany  
w dłoniach krzyż z ukrzyżowanym Chrystusem. 

Jury przyznało również dwa wyróżnienia. Jedno  
z nich otrzymała Aleksandra Raś, uczennica  Gimnazjum 
w Górkach. W jej wykonaniu usłyszeliśmy „Pieśń o słońcu 
niewyczerpanym”, a pewne nieprzewidziane w konkursie 
novum stanowił fakt, że utwór został zaśpiewany przy akom-
paniamencie ks. Jana Bróża. Nawiasem mówiąc, muzyki  
w konkursie nie brakowało, ponieważ większość uczest-
ników zadbała o starannie dobrany podkład muzyczny do 
recytowanego wiersza. Drugie wyróżnienie zdobyła Doro-
ta Florek z Gimnazjum w Górkach za ciekawe wykonanie 
utworu „Wybrzeża pełne ciszy”. Szczerze mówiąc, każdy 
z uczestników dostarczył odbiorcom niezapomnianych 
przeżyć, jednakże nie sposób wszystkich nagrodzić, dla-

tego też pozostali uczestnicy otrzymali tylko pamiątkowe dyplomy. 
Natomiast laureaci zawieźli do swoich szkół oprócz dyplomów wspa-
niałe nagrody książkowe.

Konkurs przebiegał w podniosłym i uroczystym nastroju. 
Uświetnił go dodatkowo występ chóru szkolnego pod kierunkiem El-
żbiety Płowy, a także koncert tria wokalno - muzycznego, w skład 
którego wchodzą absolwentki Gimnazjum w Przysietnicy: Joanna 
Szczepek, Dominika Data i Paulina Buczek. Przepiękne pieśni reli-
gijne, które zaprezentowały one w przerwach konkursu, doskonale 
wpisały się w medytacyjny charakter uroczystości.

Organizatorzy konkursu mają nadzieję, że uda się go kontynuo-
wać w przyszłym roku, ponieważ – jak mogliśmy się o tym przekonać 
– zainteresowanie poezją Karola Wojtyły jest ogromne, choć przecież 
nie jest to twórczość łatwa. Być może w II edycji konkursu, który 
odbędzie się za rok, weźmie udział więcej szkół brzozowskich, bo 
naprawdę warto. Teatroman

INFORMACJE  Z  POWIATU

Elżbieta Skubisz
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I Liceum Ogólnokształcące oraz Gimnazjum Nr 1 
w Brzozowie znalazły się wśród 51 szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych biorących udział w akcji „Zostań 
tropicielem dzikich wysypisk śmieci” w ramach projektu 
„Stop dzikim wysypiskom śmieci – partnerstwo i zintegro-
wane działania szansą na rozwiązanie problemu” realizo-
wanego przez rzeszowskie Stowarzyszenie B-4. 

W szkołach  trenerzy przeprowadzili lekcje eko-
logiczne dotyczące problemów gospodarki odpadami  
- w szczególności poruszyli tematy: dzikich wysypisk 
śmieci, zagrożeń z tym związanych, możliwości ich likwi-

Stop dzikim wysypiskom
dacji, rekultywacji terenów. Szkoły w formie dowolnej przedstawią 
prace konkursowe dotyczące zlokalizowanych wysypisk śmieci na 
terenie ich miejscowości/gmin (proponowane formy: plakat, esej, bro-
szura, prezentacja multimedialna, itp.). 

Prace powinny ujmować mapy zlokalizowanych wysypisk, ich 
opisy oraz pomysły na rozwiązanie problemu. Uczniowie trzech szkół, 
które przedstawią najciekawsze prace zostaną nagrodzeni wyjazdem 
na trzydniową wycieczką do miejsca atrakcyjnego turystycznie, po-
łączoną z edukacją ekologiczną. Zwycięzcy zostaną też zaproszeni na 
konferencję zamykającą projekt i otrzymają tytuł Liderów Ekologii. 

Partnerami projektu są: Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna 
Grupa Działania i Koło PZW „KLEŃ” w Strzyżowie. Okres realizacji: 
1.11.2008 r. – 31.10.2009 r.  

Celem projektu, obejmującego swoim zasięgiem Podkarpacie, 
jest zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie problemu dzikich 
wysypisk śmieci wśród młodzieży oraz lokalnych władz, a także zai-
nicjowanie wśród lokalnych partnerów zintegrowanych działań przy-
czyniających się do likwidacji dzikich wysypisk na terenie wojewódz-
twa podkarpackiego. 

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię 
poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej  
w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Lekcja ekologiczna w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzozowie

Sebastian Czech

W Gminnym Ośrodku Kul-
tury i Wypoczynku w Haczowie 
obyło się wyjazdowe posiedzenie 
członkiń Regionalnej Rady Kobiet 
w Krośnie z/s w Jaśle. Gospoda-
rzem było Koło Gospodyń Wiej-
skich w Haczowie. Plan pracy na 
najbliższy okres przedstawiła Ire-
na Soboń, przewodnicząca Regio-
nalnej Rady KGW, a informację  
o działalności KGW w Haczo-
wie jaj przewodnicząca Aleksan-
dra Ekiert. W części artystycznej 
wystąpił zespół śpiewaczy „Ha-

Panie z KGW radziły w Haczowie

Wyjazdowe posiedzenie członkiń Regionalnej Rady Kobiet 
odbyło się  w Haczowie (aj)

czowianie” działający przy KGW  
w Haczowie. Panie z Haczowa przy-
gotowały również wystawę swoich 
prac (hafty, stroiki). 

Gośćmi spotkania byli mię-
dzy innymi: Wójt Gminy Ha-
czów Stanisław Jakiel, Prezes Re-
gionalnego Związku Rolników 
Kółek i Organizacji Rolniczych  
w Jaśle Roman Piłat, Przewodni-
czący Rady RZRKiOR w Jaśle oraz 
Ilona Goleń Przewodnicząca Powia-
towej Rady Kobiet w Krośnie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie dla osób niepełnosprawnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie, 

przy ulicy 3 Maja 43, prowadzi nabór osób niepełnospraw-
nych na szkolenia w ramach projektu „Program aktywizacji 
społecznej w Powiecie Brzozowskim”. Nabór organizowany 
jest w terminie  od 04.05.2009 r. do 20.05.2009 r. 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną:
- szkolenia specjalistyczne, 

- trening  kompetencji i umiejętności społecznych,
- turnus rehabilitacyjny

Wsparciem w ramach zostanie objętych 14 osoby niepeł-
nosprawnych. Grupę szkoleniową będą stanowiły osoby niepeł-
nosprawne w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lat), zare-
jestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, posiadające ważne 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz korzystające ze 
świadczeń pomocy społecznej lub/i Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie. 
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Życie jest najcenniejszym darem 
– to temat prelekcji, na której mówiono 
o bezpieczeństwie na drogach oraz za-
sadach udzielania pierwszej po-
mocy poszkodowanym w wypad-
kach. Spotkanie zorganizowane 
przez Dyrektora i pracowników 
Muzeum Regionalnego w Brzo-
zowie odbyło się 30 marca br.  
w sali narad Urzędu Miejskiego  
w Brzozowie.

Gośćmi specjalnymi i jed-
nocześnie prelegentami byli:  
Józef Biernacki – Prezes Ja-
sielskiego Klubu Motorowego  
i Ratownictwa Drogowego, Bie-
gły Sądowy Sądu Okregowego  
w Krośnie w zakresie techniki sa-
mochodowej i ruchu drogowego 
oraz starszy aspirant Kazimierz 
Barański z Komendy Powiatowej 
Policji w Brzozowie. 

W swoim wystąpieniu za-
tytułowanym „Życie jest najcen-
niejszym darem danym od Boga” 
na wstępie zwrócił uwagę słucha-
czy na konieczność zmian legis-
lacyjnych w zakresie obowiązku 
posiadania apteczek w każdym 
pojeździe, standaryzacji ich wy-
posażenia i przepisów Prawa  
o Ruchu Drogowym. Przypomniał 
także, że każdy z nas ma prawny 
obowiązek niesienia pierwszej pomocy 
poszkodowanym w wypadkach. Niosąc 
pomoc należy także zadbać o własne 
bezpieczeństwo i nie przeceniać swoich 

umiejętności. - Do wypadków dochodzi  
w 70 procentach z winy człowieka, w 20 
procentach z powodu stanu nawierzchni 

dróg i w 10 procentach  z przyczyn tech-
nicznych  pojazdów – stwierdził Józef 
Biernacki

W dalszej części prelekcji mającej 

Skutecznie ratować życie charakter szkolenia poruszono tematy  
z zakresu zasad udzielania pierwszej po-
mocy poszkodowanym. Szczegółowo 
zostały zademonstrowane przy pomocy 
fantomów metody resuscytacji krążenio-
wo-oddechowej oraz zasady oceny stanu 
osób poszkodowanych. 

Kolejny prelegent - zna-
ny brzozowski policjant Sekcji 
Ruchu Drogowego st. asp. Ka-
zimierz Barański -przedstawił 
przerażające zdjęcia z wypadków 
drogowych, które miały miejsce 
na terenie powiatu. - Większość 
tych zdarzeń była wynikiem bra-
wury, lekkomyślności kierujących 
i niedostosowania się do warun-
ków panujących na drodze – po-
wiedział Kazimierz Barański, 
prezentując kolejne slajdy. 

Na zakończenie spotkania 
zaprezentowane zostały filmy 
zatytułowane „Eksperyment”, 

„Jedna sekunda całe życie” i „Pa-
miętaj masz jedno życie”, które  
w przejmujący sposób ukazały 
skutki jazdy samochodem pod 
wpływem alkoholu czy narkoty-
ków.

Gospodarzem spotkania 
był Dyrektor Muzeum Regional-
nego w Brzozowie Mariusz Ka-
znowski, a uczestniczyli w nim: 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych gminy Brzozów, Policji, 
Straży Pożarnej, dyrektorzy oko-
licznych placówek oświatowych. 

Licznie przybyła także młodzież z Zespo-
łu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie  
a także stały gość „spotkań muzealnych” 
ksiądz Infułat Julian Pudło.

Józef Biernacki omówił zasady resuscytacji

O przyczynach wypadków opowiedzia st. asp. Kazimierz Barański

Jacek Cetnarowicz

ZAPRASZA I PROPONUJE KURSY:
- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne
- Uzupełniające LO dla dorosłych - zaoczne
- Pedagogiczne 
- Bhp dla wszystkich grup stanowisk zawodowych
- Komputerowe
- Kierowca wózków jezdniowych
- Palacz kotłów centralnego ogrzewania

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

- Kroju i szycia
- Bukieciarz, florysta
- Energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji sieci, 
   instalacji i urządzeń
- Budowlane w różnych zawodach
-  Czeladnika i Mistrza w różnych zawodach
- Inne, w zależności od potrzeb

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

INFORMACJE  Z  POWIATU
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Spektakle teatralne w Zespole Szkół w Przysietnicy 
mają już od dawna wierne grono swoich miłośników, któ-
re stale się powiększa. Parę lat temu w okresie Wielkiego 
Postu oglądaliśmy tam niezapomnianą Pasję, natomiast w 
tym roku młodzież pod kierunkiem Barbary Słowik za-
prezentowała misterium wielkanocne „Gdyby Chrystus 
nie zmartwychwstał” opracowane na podstawie książki  
P. L. Maiera pt. „Oścień śmierci”. Spektakl został wysta-
wiony trzykrotnie: 2 i 5 kwietnia dla mieszkańców Przy-
sietnicy oraz 8 kwietnia dla całej szkoły. 

Barbara Słowik - nauczycielka j. polskiego w Gim-
nazjum i opiekunka Koła Poetycko-Teatralnego należy do 
tych utalentowanych reżyserów - amatorów, którzy sięga-
jąc po tematy trudne, skłaniające do refleksji, a jednocześ-
nie uniwersalne, potrafią je tak pokazać, że przykuwają 
uwagę nie tylko uczniów, ale również starszej młodzieży 

oraz pokolenia rodziców, a nawet dziadków. Również i tym razem nikt 
z widzów nie wyszedł zawiedziony, wręcz przeciwnie, młodzi twórcy 
zgotowali wszystkim widzom wspaniałą ucztę duchową, bo oto po-
mogli nam na nowo odkryć prawdę, do której może już przywykliśmy 
i nie jesteśmy skłonni się nad nią zastanawiać, a którą św. Paweł wy-
raża słowami: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, próżne jest nasze 
nauczanie i daremna jest nasza wiara” (por. 1 Kor 15, 14). Właśnie to 
zostało doskonale pokazane w spektaklu, a młodzi aktorzy znakomicie 
wywiązali się ze swego zadania. W roli Poncjusza Piłata zobaczyliśmy 
Dominika Rachwała, jego żony, Klaudii Prokuli – p. Barbarę Słowik, 
Rufusa (filozofa) zagrał Karol Kwolek, Sługę – Karolina Pietryka,  
a Józefa z Arymatei – Sylwester Szczepek. 

Akcja sztuki toczy się w dwóch planach czasowych – w I w. 
n.e., po ukrzyżowaniu Jezusa, a z drugiej strony współcześnie, głównie  
w gronie naukowców, których badania nad falsyfikatem rzekomego 
manuskryptu narobiły sporo zamieszania (wśród nich zobaczyliśmy 
Marcina Jajko, Agnieszkę Pieniążek, Annę Pietrykę, Patrycję Majdę 
oraz Karolinę Dąbrowską). Doskonałe kreacje stworzyły: Marzena Ro-
gula (matka), Gabriela Jajko (córka) i Dominika Szarek (siostra zakon-
na). Z kolei w rolę księdza wcielił się Artur Krauz, którego pamiętamy 
również jako ks. Pawła Komborskiego ze spektaklu „Przed obliczem 
Pana”. Przejmujące role zagrały także Katarzyna Szmyd (Człowiek) 
i Justyna Bąk (Przechodzień). Nie sposób również nie wspomnieć  
o tancerkach: Klaudii Dereń, Sylwii Rzepce i Edycie Szczepek. Su-
flerem była Natalia Kuś. Na załączonych zdjęciach można podziwiać 
pomysłową scenografię, w tym ciekawe kostiumy.

Okazuje się, że można robić znakomity teatr przy użyciu bardzo 
skromnych środków, nie mając sali teatralnej ani sceny, ale mając cały 
arsenał świetnych pomysłów i wierną widownię, która potrafi docenić 
sztukę.

Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał...

Teatroman

Praca społeczna jest piękna. Dla tych, którzy kochają swój 
kraj, gminę czy wieś, dlatego dla niej pracują społecznie. Wiele osób  
w Hłudnie stara się, aby nie tylko nasza miejscowość się rozwijała, ale 
również by zachować tradycje i przekazać ją młodym pokoleniom.

Nie marnując czasu w marcowe dni i wieczory – panie ze Sto-
warzyszenia Kobiet Wiejskich w Hłudnie zorganizowały warsztaty  
w ramach Programu Integracji Społecznej. Do udziału w zajęciach zo-
stały zaproszone kobiety w różnym wieku.    

Zakupiono potrzebne tkaniny, cekiny i inne materiały pasmante-
ryjne z których skrojono, uszyto i wyszyto dziewięć gorsetów, co razem 
z wykonanymi w roku ubiegłym siedmioma, pozwoli wystąpić paniom w 
pięknych strojach na uroczystościach. Gorsety szyły panie: Krystyna To-
czek, Klara Sapa, Maria Tucka, Zdzisława Baran, Celina Duda, Barbara 
Toczek, Krystyna Toczek, Mariola Baran i Elżbieta Szpiech.                 

Na kolejnych zajęciach pani Krystyna Toczek (żona Adama) po-
kazywała jak wykonać tradycyjną metodą pisanki, a pani Celina Duda 
– jak wykonać szydełkiem ozdoby świąteczne – np. koszyki na „święco-
ne”, kurki czy serwetki. W warsztatach wzięły udział osoby w średnim 
wieku. 8 kwietnia czterdzieści dwie osoby - seniorzy oraz osoby samotne 
– wyjechały do kina „Helios” w Rzeszowie na seans „Popiełuszko, wol-
ność jest w nas”. Film dostarczył wiele wzruszeń, a dla wielu sam pobyt  
w kinie był dużą atrakcją.

Kolejny projekt w ramach PIS 
realizowany w Hłudnie

Krystyna Toczek

Podczas warsztatów panie z SKW w Hudnie uszyły gorsety ...

... i  zaprezentowały tradycyjną metodę wykonania pisanek 
oraz ozdób świątecznych

Taniec dla Piłata w wykonaniu Koła Poetycko-Teatralnego
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Wydarzyło się to ponad 2000 lat temu – Jerozoli-
ma – Droga Krzyżowa Jezusa Chrystusa na Golgotę – tu 
rozpięty na krzyżu skonał. Tradycją jest, że co roku, nie 
tylko w świętym mieście – Jerozolimie – z udziałem ty-
sięcy pielgrzymów i wiernych, odtwarzane są wydarze-
nia sprzed setek lat w okresie wielkiego Postu.

W kościele katolickim wierni uczestniczą w Gorz-
kich Żalach, Drodze Krzyżowej i rekolekcjach, których 
celem jest umocnienie wiary oraz odnowa moralna wier-
nych. Najbardziej poruszającymi obrzędami wielkopost-
nymi są tzw. misteria pasyjne. To dawna i bogata trady-
cja, znana w Europie od czasów średniowiecza.

W Polsce misteria odbywają się na Cytadeli Po-
znańskiej, w Kałkowie, Ołgarzewie, a na Podkarpaciu  
w Kalwarii Pacławskiej. Najbardziej znane, bo wystawia-
ne od ponad 300 lat są misteria w Kalwarii Zebrzydow-
skiej, alumni bernardyńskiego seminarium w strojach  
z epoki, odtwarzają całą historię męki Jezusa. Ta wzru-
szająca opowieść na długo pozostaje w pamięci uczestni-
ków tego wielkiego widowiska.

Jeszcze parę lat temu w Rzymskim Koloseum, 
miejscem nasiąkniętym krwią pierwszych chrześcijan, 
Drogę Krzyżową w Wielki Piątek prowadził Papież Jan 
Paweł II, nasz wielki Polak. Także wieloletnią trady-
cją Wielkiego Piątku jest Droga Krzyżowa w plenerze,  
w której uczestniczą licznie wierni parafii dydeńskiej,  
a prowadzi ją ks. Proboszcz Adam Drewniak. 

Czas Wielkiego Postu to także wspaniałe koncerty 
muzyki pasyjnej, organizowane dla melomanów i wier-
nych religii katolickiej w kościołach i teatrach na terenie 
Polski. Znakomite zespoły muzyków i chóry wykonują 
pieśni i muzykę religijną wielkich mistrzów znanych  
i anonimowych z okresu XIV/XV w.

28 marca br. w Izbie Regionalnej – Mini Muzeum 
Etnograficznym w Krzywem odbył się koncert „Polskie 

„To było dawno, wiemy ...”
„... Ale dzisiaj
 uratować Cię chcemy Jezu.
W Wielki Piątek, 
Gdy będziesz samotny
I pełny smutku 
Przyjdziemy po cichutku”

    Janina Poruzińska

Pieśni Pasyjne”. Gościnnie wystąpiły, 
zaśpiewały i wyrecytowały teksty pieś-
ni wielkopostnych, nieznanych twórców 
słów muzyki średniowiecza uczennice kl. 
III Gimnazjum w Dydni: Paulina Indyk, 

Karolina Pałys, Gabriela Chorążak, Justyna Pytlowany. Na organach 
akompaniował znakomity muzyk, organista kościoła parafialnego  
w Dydni Witold Pocałuń. 

Uczestnicy konkursu usłyszeli również kilka pieśni z płyt CD 
w wykonaniu chóru „Musica Mundana” z Lublina pod dyrekcją Jacka 
Piecha. Były to m.in. pieśni: „Krzyżu Święty nade wszystko” z rkps 
Biblioteki Kórnickiej oraz „Pamiętajmy wszyscy wierni” z Kancjonału 

Walentego z Brzozowa z 1554 r. Podczas konkursu można było po-
słuchać z płyt CD Zespołu Dziecięcego „Promyczki” z Nowego Są-
cza. Poza tym koncert uświetniła muzyka sakralna mistrza Johanna 
Sebastiana Bacha – XVIII w. Wysłuchano również Chorału z Kantaty  
Nr 147 „Jezu jesteś w naszych sercach”, oraz części pasji wg św. Mate-
usza „Siadamy we łzach nad Twoim grobem” w wykonaniu muzyków 
z chóru Filcharmonii Wiedeńskiej. Koncert zakończono wspólnym od-
śpiewaniem bardzo starej pieśni „Wisi na krzyżu”. 

W podziękowaniu za gościnny występ uczennicom oraz akom-
paniatorowi gospodyni Izby Regionalnej Bogusława Krzywonos 
wręczyła dyplomy i podziękowania wykonane przez grafika Adama 
Bielenia z Dydni. Również dyplomy otrzymały w podzięce za pomoc  
i czynne włączenie się w organizację koncertu: Iwona Pocałuń – Dyrek-
tor Gimnazjum w Dydni i Zofia Sokołowska - Chorążak – nauczycielka  
j. polskiego z Gimnazjum w Dydni. Podziękowanie z  rąk B. Krzywo-
nos za popularyzowanie działalności Izby Minimuzeum Etnograficzne-
go w Krzywem oraz za przekazywanie informacji o tradycjach, zwy-
czajach, obrzędach ludowych, polskich otrzymała Halina Kościńska 
znakomita etnografka. 

To kameralne spotkanie z Polską Muzyką Pasyjną swoją obec-
nością zaszczycili: Henryk Dąbrowiecki – Radny Rady Powiatu  
w Brzozowie, Stanisław Pałys – Zastępca Wójta Gminy Dydnia, Zofia 
Olejko – Kierownik Zespołu Obrzędowego „Graboszczanie”, Urszula 
Skrabalak – poetka z Temeszowa, Małgorzata Turopolska – Instruk-
tor GOK-u w Dydni, Krzysztof Kamiński wraz z małżonką – redaktor 
„Reportera” z Krosna oraz Jadwiga Kraczkowska – Przewodnicząca 
KGW w Krzywem.

Na zakończenie spotkania goście wymienili uwagi i refleksje na 
temat sposobów i form przekazywania ważnych wydarzeń historycz-
nych młodemu pokoleniu.      

Koncert „Polskie Pieśni Pasyjne” w wykonaniu uczennic kl. III Gimnazjum w Dydni

Bogusława Krzywonos wręcza podziękowanie Halinie Kościńskiej

Bogusława Krzywonos
Społeczny Animator Kultury
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Tradycje, zwyczaje, obrzędy

Wiosna to okres budzenia się przyro-
dy do życia po długich miesiącach 

„uśpienia”. Wszyscy z nadzieją oczekują 
ciepła i dobrego urodzaju. Nastaje czas 
wytężonej pracy na roli.

Na polskiej wsi jeszcze w okresie 
międzywojennym XX wieku, wiosną go-
spodarze przestrzegali wielu zwyczajów 
i obrzędów agrarnohodowlanych, chcąc 

przez to zapewnić pomyślność w ciągu 
całego roku.  Tylko bowiem obfite zbiory 
mogły uchronić ludzi przed głodem.

Na dobry początek
Święta gospodarskie otwierające 

sezon wegetacyjny to przede wszystkim 
dni Matki Boskiej, szczególnie bliskie 
polskiemu ludowi oraz świętych patro-
nów „odpowiedzialnych” za wzrost roślin 
i zwierząt.  Niezwykle ważne były dni 
rozpoczynające i kończące prace polowe  

( np. orkę czy zasiew zbóż). W wiosennych 
obrzędach szczególne znaczenie miała  
magia „dobrego początku”. Wierzono, iż 
dobry początek pozytywnie wróży pracy 
i jest gwarancją dobrobytu. Chłopi prze-
strzegali dni feralnych (takich jak piątek 
– dzień śmierci Chrystusa) i szczęśliwych 
(jak sobota – dzień Matki Boskiej). Z re-
guły – zapewne pod wpływem Kościoła 
katolickiego – obrzędy rolnicze łączone 
były z obchodami religijnymi, choć same 
prace rozpoczynano zazwyczaj w wigilię 

Gospodarska wiosna

Jacek Cetnarowicz

Z okazji przypadającej w przyszłym roku 70 – rocznicy Zbrodni Katyńskiej 
Starostwo Powiatowe we współpracy z gminami z terenu powiatu przystąpiło do 
programu edukacyjnego ”KATYŃ... ocalić od zapomnienia”, który jest ogólnopol-
ską akcją posadzenia 21.473 dębów. Każdy z nich będzie symbolizował jedno na-
zwisko z „Listy Katyńskiej”. Drzewa przypominać mają męczeńską śmierć tych, 
którym przez wiele lat odmawiano obecności w naszych dziejach. 

Patronat Honorowy nad akcją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech 
Kaczyński 

Program edukacyjny ”KATYŃ… ocalić od zapomnienia” skierowany jest min. 
do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 
placówek opiekuńczo-wychowawczych, nauczycieli, wychowawców, duszpasterzy, 

KATYŃ … ocalić od zapomnienia
”Człowiek nie może pozwolić, Żeby prawda została wydarta pod pozorem

niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia,
 jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która równocześnie czyni 

go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie”
     Jan Paweł II

Obecnie terminem Zbrodnia 
Katyńska – w Polsce określa się wy-
mordowanie na mocy decyzji Biura 
Politycznego Komunistycznej Partii 
ZSRR z 5 marca 1940 r. przez NKWD 
na wiosnę 1940 r. przetrzymywanych 
w obozach na terytorium ZSRR prawie 
19 tys. jeńców wojennych – polskich 
oficerów. Według szacunków history-
ków stanowiło to połowę korpusu ofi-
cerów Wojska Polskiego, stanowiącą 
jak to określił m.in. dr Andrzej Kunert 
elitę narodu i kwiat kultury polskiej. 
Ofiary dokonanej zbrodni stalinowskiej były pogrzebane w zbiorowych mo-
giłach – w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru i na przedmieś-
ciu Charkowa. 

Zbrodnia była przeprowadzona w ścisłej tajemnicy, ale już w 1943 r. 
ujawniono zbiorowe groby w Katyniu, co dało początek wyżej wymienio-
nemu terminowi. Obecnie określa on również wymordowanie ponad 7 tys. 
osób przetrzymywanych w więzieniach zachodniej Białorusi i zachodniej 

ludzi oświaty i edukacji, życia publicznego, 
parafii, instytucji, fundacji i stowarzyszeń, 
związków wyznaniowych, mediów, którym 
bliska jest prawda i mądrość płynące z fak-
tów historii.

Wszystkich zainteresowanych udzia-
łem w programie prosimy o kontakt z koor-
dynatorem Panem Jackiem Cetnarowiczem 
– pracownikiem Wydziału Rozwoju Regio-
nalnego i Promocji Powiatu Starostwa Po-
wiatowego w Brzozowie tel. 013 43 426 45

Szczegółowe informacje o akcji „Ka-
tyń … ocalić od zapomnienia” są również 
dostępne na stronie internetowej Stowarzy-
szenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancju-
sza  - www.parafiada.pl.

Ukrainy, nie mających statusu jeńca, 
choć było wśród nich ok. 1 tys. pol-
skich oficerów. Zbrodnia, ze względu 
na jej ideologiczne umotywowanie, 
oraz masowość, jest według opinii In-
stytutu Pamięci Narodowej uważana 
za ludobójstwo (zbrodnię przeciwko 
ludzkości) – co jednocześnie jest od-
rzucane przez Rosję.

14 listopada 2007 Sejm usta-
nowił przez aklamację 13 kwietnia 
Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyń-

skiej. W uchwale znajdują się między innymi sło-
wa: „W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz 
dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowa-
nych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych 
władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 
roku Sejm ustanawia 13 kwietnia Dniem Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej.”

Polski cmentarz wojskowy
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Halina Kościńska

święta. Wynikało to z obawy przed po-
gwałceniem dnia świętego, a więc wol-
nego od pracy.

O urodzaju w nadchodzącym roku 
myślano jeszcze w okresie karnawału. 
Świadczą o tym przyśpiewki  przebierań-
ców w Zapusty typu

 „Gdzie koza chodzi, tam żyto ro-
dzi”

A także obrzędy Ostatkowe (ostat-
niego dnia karnawału), gdy to kobiety  
w niektórych regionach naszego kraju 
przestrzegały zakazu spania w dzień, 
„aby len się nie pokładał”, a ze stanu po-
gody wróżyły o jego urodzaju.

Gdy stopniały śniegi i zrobiło się 
ciepło, mężczyźni wychodzili w pole 
przygotować grunt pod zasiew. Termin 
pierwszej orki wyznaczano na dzień św. 
Izydora Oracza. Gospodarz najpierw 
żegnał siebie i ziemię, koniom zaś dawał 
garść siana spod obrusa wigilijnego. Gdy 
wracał po pracy pierwszego dnia żona 
przemywała mu oczy wodą „aby nie spał 
za pługiem.”

W dzień św. Józefa (19 III) trady-
cyjnie siano koniczynę (tzw. ziarna św. 
Józefa). Według legendy św. Józef  poda-
rował koniczynę biednemu chłopu. Przed 
tym terminem gospodarze wystrzegali 
się siewu. Świadczy o tym stare przysło-
wie mówiące

„ Przed św. Józefem siew
 – Pana Boga gniew”.

Po dwóch dniach, w dniu św. Be-
nedykta (21 III) siano groch,  bardzo 
ważny w diecie polskich chłopów. Nie-
którzy unikali siania go w dniu tygodnia, 
w którego nazwie była litera „r” bojąc 
się, „aby nie zalęgły się robaki”.

Kolejnym dobrym terminem 
wczesnego siewu zbóż była wigilia świę-
ta Zwiastowania Najświętszej Maryi 
Panny (przed 25 III). Ziarno zwyczajowo 
mieszano wtedy z ziarnem wigilijnego 
snopa, baziami z poświęconej palmy,  
a także z ziołami z wianków święconych 
w oktawę Bożego Ciała. Gospodarz kro-
pił zboże święcona wodą. Siew musiał 
odbywać się w tzw. ”dobrą godzinę”  
tj. od rana lub w południe. Korzystny był 
także okres pełni księżyca (zboże siane 
w czasie nowiu miało nierówno dojrze-
wać). W tym dniu siewca uważnie musiał 
obserwować niebo, aby nie wychodzić  
w pole „o dwóch światłach”, gdy słońce 
i księżyc widać równocześnie, „bo kłosy 
będą puste”.

W Niedzielę Palmową  wszyscy 

święcili palmy, niezwykle ważne w ob-
rzędach gospodarskich. Palonymi bazia-
mi pastuszkowie okadzali bydło pierwszy 

raz wypędzane po zimie na pastwiska, 
aby uchronić je przed działaniem czarow-
nic. Gałązkami palmy uderzali też krowy 
„żeby się nie gziły” i były tłuste. Bazie 
wkładali gospodarze do zboża siewnego, 
a całe palmy gospodynie wtykały na po-
lach, aby zapewnić dobry urodzaj.

W okresie wielkanocnym, o ile 
nie nastąpiło to już wcześniej, gospo-
darze starali się, choćby symbolicznie, 
rozpocząć prace polowe. Nie dotyczyło 
to jednak Wielkiego Poniedziałku, kiedy 
wystrzegali się sadzenia ziemniaków, aby 
„nie były robaczywe”. W Wielki Wtorek 
siali groch, bo

„Kto sieje w Wielki Wtorek, za 
garniec zbierze worek”.

Dla zwierząt szczególnie niebez-
pieczny był Wielki Piątek, kiedy umiera 
Bóg i szaleją złe moce. Zmory plątały 
grzywy koniom, a czarownice odbierały 
krowom mleko. Wszystko uspokajało się 
na szczęście w dniu następnym, w którym 
święci się wodę i ogień. Prześcigano się 
kto pierwszy wodę nabierze, bo wtedy 
miały mu się „szykować” pszczoły. Wodą 

kropiono drzewa w sadzie, co zapewniało 
urodzaj owoców. Potrząsając nimi, bu-
dzono je ze snu zimowego.

W samą Wielkanoc już od rana 
rolnicy zabiegali o dobrobyt dla swoje-
go gospodarstwa. Wracając z rezurekcji 
(o świcie) ścigali się wozami wierząc, że 
pierwszy z nich przed wszystkimi zakoń-
czy żniwa w nadchodzące lato. Dokony-
wano także wielu zabiegów magicznych:  
zatykano w polu święcone krzyżyki  
z palm, wynoszono resztki święconego, 
kropiono zboże święconą wodą, okadza-
no obory święconymi ziołami, zakopywa-
no skorupki  ze święconych jajek. Zakaz 
pracy obowiązywał w tzw. ”Gradową 
Środę”, pierwszą po Wielkanocy. Grozi-
ło to bowiem zniszczeniem plonów przez 
grad.

W dniu św. Wojciecha (23 IV) pol-
ska wieś oczekiwała burzy.

„Kiedy grzmi w święto Wojciecha, 
rośnie rolnikom pociecha”.

Wtedy tradycyjnie siano len,  
a wieczorem nasłuchiwano kumkania żab, 
które to wróżyło szybki jego wzrost.

Święty Marek (25 IV) jest patro-
nem pól. Mieszkańcy wsi organizowali 
procesje po granicach pól lub do przy-
drożnych krzyży.

W dniu 1 maja, pod patronatem św. 
Jakuba i Filipa gospodynie siały kono-
pie. Św. Antoni, obchodzący swe święto  
13 maja, był obdarowywany przez lud da-
rami wotywnymi z prośbą o opiekę nad 
zwierzętami na pastwiskach, aby się nie 
gubiły.

Zielone Świątki 31 maja były ra-
dosnym świętem pochodów z kolorowym 
gaikiem, symbolizującym drzewo życia, 
zabaw i uczt pasterskich. Zagrody przy-
strajano trzciną, brzózkami i gałązkami 
innych drzew.

Podobnie dekorowano zagrody  
w czasie Bożego Ciała 11 czerwca, do 
uroczystej procesji, w której także obcho-
dzono wieś i budowano specjalne ołtarze. 
Gałęzie wkładano w pola lnu, konopi, 
zboża, kapusty, aby chroniły od burz, gra-
du i szkodników.

Po tym święcie praktycznie koń-
czyła się gospodarska wiosna. Zbliżała 
się najkrótsza noc z 23 na 24 czerwca   
w roku, czas sianokosów i przygotowań 
do żniw. Mieszkańcy wsi wierzyli, że wy-
pełnili na tyle dobrze wszystkie magiczne 
obrządki, aby zebrać plony pozwalające 
godnie dożyć przyszłego lata.
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Zdrowa gleba jest tworem żywym gdyż występują w niej 
miliony mikroorganizmów, które biorą udział w powstawaniu od-
powiedniej struktury gruzełkowatej gleby, przekształcają związki 
nierozpuszczalne w związki przyswajalne dla roślin. Większość 
gleb Europy Zachodniej jest martwa na skutek długoletniego sto-
sowania na nich nadmiernych ilości nawozów sztucznych i che-
micznych środków ochrony roślin z myślą tylko o osiągnięciu wy-
sokich plonów. Jest to ogromna szansa dla naszych rolników, aby 
wytwarzać zdrowe rośliny na nasze potrzeby 
oraz na eksport za odpowiednią cenę.

Celem dobrego rolnika jest wyhodowa-
nie zdrowych roślin uprawnych nadających 
się na pokarm dla zwierząt i człowieka. Ta-
kie rośliny można otrzymać tylko w zdrowej 
glebie o odpowiedniej strukturze, kwasowości  
i zasobności w składniki pokarmowe.

Rolnik w celu osiągnięcia odpowiednich 
plonów wykonuje wiele zabiegów agrotech-
nicznych (stosuje odpowiednią uprawę roli, 
nawozi ją, dobiera odmiany roślin odpowied-
nie dla warunków glebowych i klimatycznych, pielęgnuje zasie-
wy, zwalcza chwasty, szkodniki i choroby roślin). Dużą skutecz-
ność tych zabiegów osiąga gdy gleba zawiera odpowiednią ilość 
składników pokarmowych, dobrze przyswajalnych przez rośliny, 
wody glebowej oraz jest dobrze napowietrzona.

Aby zwiększyć zasobność gleby w składniki pokarmowe 
rolnicy stosują odpowiednie zabiegi uprawowe i nawożenie, ale 
rośliny mogą wykorzystać te wniesione do gleby składniki tylko 
wtedy gdy w glebie znajduje się odpowiednia ilość wody (skład-
niki pokarmowe muszą być rozpuszczone w wodzie), powietrza 
oraz mikroorganizmy glebowe.

Zadaniem zabiegów uprawowych jest przygotowanie gleby 
do uprawy roślin w ten sposób, aby stworzyć im jak najlepsze 
warunki do wzrostu i rozwoju. Należy ograniczyć liczbę orek, 
gdyż w wyniku odwrócenia gleby 
następuje gwałtowna zmiana propor-
cji między powietrzem glebowym, 
wodą a fazą stałą oraz zmniejsza się 
ilość i aktywność mikroorganizmów 
glebowych.

Organizmy żyjące na po-
wierzchni gleby, przystosowane do 
światła i dużej ilości tlenu, zostają 
wrzucone na pewną głębokość, a na 
wierzch wydostają się mikroorgani-
zmy przystosowane do życia w war-
stwie o większej wilgotności i z ma-
łym dostępem powietrza. Aktywność 
organizmów glebowych (bakterie, glony, grzyby, dżdżownice, 
owady) decyduje o plonowaniu roślin, dlatego nie powinno się 
wykonywać czynności zmniejszających ich sprawność. Upraw-
ki mechaniczne powinny być tak dobrane, aby spulchniały glebę 
bez jej odwracania. Do spulchniania gleby oraz jej rozdrobnienia 
i wymieszania mogą służyć brony talerzowe lub w przypadku do-
brych warunków glebowych kultywator.

Woda i powietrze konkurują  
o swoje miejsce w glebie. Po opadach 
woda wypiera z gleby powietrze, ale 
gdy tylko woda ustępuje, zwolnioną 
przestrzeń zajmuje powietrze.

Najlepsze stosunki między wodą 
i powietrzem występują w glebach  

o strukturze gruzełkowatej, gdzie cząsteczki gleby zlepione są 
w gruzełki o średnicy 0,5 – 1 centymetra. Dlatego też zarówno 
na glebach bagnistych - o nadmiernej ilości wody jak i glebach 
piaszczystych o nadmiernej ilości powietrza rośliny nie znajdu-
ją dobrych warunków do wzrostu i rozwoju.

W glebie o strukturze gruzełkowatej znajdują się w odpo-
wiedniej ilości woda i powietrze. Każdy gruzełek takiej gleby 

składa się ze sklejonych ze sobą cząsteczek gle-
by, między którymi przebiegają kanaliki tzw. 
pory, których rozmiary są różne, ale najcen-
niejsze z rolniczego punktu widzenia są bardzo 
drobne pory włoskowate, dzięki którym woda 
jest wchłaniana przez glebę i może poruszać się  
w górę, czyli podsiąka.

Gruzełki ułożone są obok siebie luźno, 
między nimi tworzą się wolne przestrzenie 
tzw. przestwory, którymi woda po opadzie 
przesiąka do głębszych warstw gleby, przy 
czym część wody jest zatrzymywana przez 

gruzełki. Tylko więc w glebach o strukturze gruzełkowatej ist-
nieje stały zapas wody dla roślin, a jednocześnie odbywa się  
w przestworach komórkowych krążenie niezbędnego dla ko-
rzeni roślin uprawnych powietrza, co decyduje o otrzymaniu 
odpowiednio wysokich, zdrowych plonów. 

O wytworzeniu odpowiedniej struktury gruzełkowatej 
gleby może decydować rolnik poprzez odpowiednią uprawę 
roli (nie stosowanie zabiegów nadmiernie rozpylających gle-
bę np. glebogryzarki), uprawę odpowiednich roślin których 
korzenie zgruźlają glebę- rośliny motylkowe oraz dbałość  
o zawartość w glebie odpowiednich składników m.in. związ-
ków organicznych, wapnia i magnezu. 

W glebie zawierającej odpowiednią ilość wapnia i mag-
nezu (po zastosowaniu dolomitu), tworzą się gruzełki o licz-

nych porach różnych rozmiarów. 
Na glebie zakwaszonej pożądana 
struktura gruzełkowata nie po-
wstanie. Zastosowanie nawozu 
zielonego czyli roślin motylko-
wych na przyoranie wpływa na 
powstanie pożądanej struktury 
gruzełkowatej gleby i wzboga-
ca glebę w dobrze przyswajalne 
dla roślin następczych składniki. 
Korzenie roślin przerastają glebę, 
spulchniając ją, dzielą na liczne 
bryłki, które rozpadają się na gru-
zełki. Ponadto po obumarciu ko-

rzeni powstają związki próchniczne, równomiernie rozmiesz-
czone, które zgruźlają glebę. Do sklejania luźnych cząsteczek 
gleby w gruzełki służą koloidy glebowe zwane lepiszczem. 
Mogą być one pochodzenia mineralnego (występują w więk-
szej ilości w glinach) lub też pochodzenia organicznego (po 
zastosowaniu obornika, kompostu lub roślin motylkowych na 
przyoranie).

Jak pielęgnować glebę 
aby otrzymać wysokie, zdrowe plony? cz. I
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Bardzo ważna dla roślin uprawnych jest odpowiednia ilość w glebie 
próchnicy glebowej, która powstaje w następujący sposób.

Materia organiczna która zostanie dostarczona przez rolnika do gle-
by (obornik, nawóz zielony, korzenie roślin), przy udziale mikroorgani-
zmów glebowych (bakterie, grzyby), zostaje rozkładana na związki prost-
sze dostępne dla roślin uprawnych. Dlatego też wprowadzenie do gleby 
większej ilości materii organicznej powoduje szybkie namnożenie się 
drobnoustrojów glebowych. W warstwie ornej na jednym hektarze może 
znajdować się ich bardzo duża masa, do kilku ton. Z pewnej ilości związ-
ków organicznych, w wyniku ich rozkładu, powstaje woda i dwutlenek 
węgla wykorzystane do przebiegu reakcji fotosyntezy, w wyniku której 
przy obecności światła słonecznego tworzy się w zielonych częściach ro-
ślin glukoza. Część związków organicznych jest przekształcana w związki 
minerale wykorzystane częściowo przez mikroorganizmy i rośliny upraw-
ne. Pozostała część związków mineralnych 
i związków organicznych tworzy próchnicę 
glebową. 

Powstawaniu próchnicy sprzyja 
ograniczony dostęp powietrza. Dlatego 
na glebach zwięzłych powstaje jej więcej 
niż na glebach lekkich. Przy powstawaniu 
próchnicy glebowej, przy zastosowaniu na-
wożenia organicznego, obornik powinien 
być odpowiednio długo kompostowany, 
gdyż tylko wtedy występuje w nim właściwy stosunek węgla do azotu 
potrzebny do rozwoju mikroorganizmów glebowych. Jeżeli azotu jest zbyt 
mało to mikroorganizmy glebowe mając pod dostatkiem węgla szybko 
się rozmnażają i wykorzystują azot z gleby, zubażając glebę w ten skład-
nik, w wyniku czego rośliny uprawne głodują i wydają mniejsze plony.  
W związku z powyższym nie należy przyorywać słomiastego obornika 
lecz powinien on być przekompostowany.

Rolnicy poprzez utrzymywanie korzystnej struktury gruzełkowatej 
gleby oraz odpowiednie w terminie wykonane zabiegi uprawowe mogą 
zwiększyć zapas, przyswajalnej dla roślin uprawnych, wody tak potrzeb-
nej w okresie wegetacji. W okresie całego wzrostu przez rośliny przebie-
ga prąd wody. Duża część wody zostaje wyparowana przez liście roślin. 
Np. dorosła roślina kukurydzy zawiera około 2 litrów wody, ale w okresie 
wegetacji pobiera w sumie około 200 litrów wody. Przy średnich plonach 
zużycie wody na hektar roślin uprawnych wynosi około 2 do 3 milionów 
litrów, co odpowiada 200 do 300 milimetrom opadów. Taką ilość wody 
dostarczają w przybliżeniu w naszym kraju deszcze, ale z tego rośliny wy-
korzystują tylko część, gdyż dużo wody wyparowuje gleba, a część spływa 
do miejsc niżej położonych. Aby zmniejszyć ilość wody wyparowywanej 
przez glebę i zwiększyć jej zapas dla roślin, korzystne jest przeprowa-
dzenie bezpośrednio po opadach włókowania co prowadzi do zamykania 
kanalików glebowych i sprzyja magazynowaniu wody w glebie.

Plony roślin uprawnych można znacznie zwiększyć poprzez jedno-
czesne:
- uregulowanie odczynu glebowego i przy glebach kwaśnych zastosowa-

nie dolomitu czyli nawozu mineralnego wapniowo-
magnezowego,

- systematyczne stosowanie nawozów organicznych 
(obornik, kompost),

- częstą uprawę roślin motylkowych z przeznaczeniem 
na przeoranie,

- odpowiednie zabiegi agrotechniczne.
Nie zawsze wiemy, że większość naszych gleb 

jest zakwaszona co nie sprzyja powstawaniu próch-
nicy i wydaniu odpowiednich, zdrowych  plonów. 
Badania wykazują, że około 85% naszych użytków 
rolnych stanowią gleby kwaśne. Zakwaszeniu gleb 
sprzyja wszechobecny, powstający w procesach spa-
lania, dwutlenek węgla, który łącząc się z parą wod-

ną tworzy kwas węglowy spadający wraz 
z opadami na gleby. Rolę zobojętniającą 
spełniają obecne w glebie związki wapnia 
i magnezu, ale z czasem ich ubywa gdyż 
łącząc się z dwutlenkiem węgla tworzą 
związki rozpuszczalne i są wypłukiwane  
z gleby.

Zakwaszenie gleby wyraża się za po-
mocą wskaźnika pH i można je zmierzyć 
przy pomocy kwasomierza glebowego (pe-
hametru), dostępnego w sklepach ogrodni-

czych. Na glebach kwaśnych o wartości pH 5,5 oraz 
niższej występuje duża zawartość szkodliwych dla 
roślin rozpuszczalnych jonów glinu i manganu, a brak 
potrzebnych składników  zwłaszcza wapnia, magnezu, 
molibdenu. Może to spowodować zanik pozytywnej 
działalności mikroorganizmów glebowych i zmiany 
chorobowe roślin uprawnych. 

Występujące zwykle w glebach bakterie Azo-
tobacter, które samodzielnie wiążą azot atmosferycz-
ny w glebach kwaśnych nie występują. Niszczone są 
też bakterie Rhizobium wiążące azot atmosferyczny  
i wprowadzające go do gleby, współżyjące z roślinami 
motylkowymi (łubin, peluszka, seradela). Nadmierne 
zakwaszenie niszczy także strukturę gleby. W takich 
warunkach większa część roślin uprawnych nie roś-
nie, a te które wyrastają są słabe i żółte. 

Wskaźnikiem gleb kwaśnych jest występowa-
nie na nich chwastów, szczególnie szczawiu polnego, 
sporka polnego, czerwca rocznego, bratka piasko-
wego. Po dostarczeniu odpowiedniej ilości wapna  
i magnezu w postaci dolomitu warunki rozwoju roślin 
uprawnych ulegają znacznej poprawie.

Proponujemy: 
- kursy pierwszej pomocy z certyfikatem UE
- kursy pierwszej pomocy (podstawowe)
- kursy pierwszej pomocy (elementarne)

Polski Czerwony Krzyż w Brzozowie
zaprasza na organizowane przez nas Kursy Pierwszej Pomocy  

dla pracowników: 
urzędów, zakładów pracy, szkół i przedszkoli

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny. Instruktor Pierwszej 
Pomocy ZG PCK tel. 0 691 865 159 lub po godz. 20.00 (0-13) 43-614-37. 
Informujemy, że środki pozyskiwane ze szkoleń są przeznaczone na pomoc  
ludziom potrzebującym z terenu powiatu brzozowskiego. 

Polski Czerwony Krzyż 5 października 1999 r. uzyskał, nadany przez Europejskie Referencyjne Centrum Pierwszej Pomocy  
z siedzibą w Brukseli Certyfikat Pierwszej Pomocy. Zaświadczenia wydawane przez Polski Czerwony Krzyż są uznawane  
we wszystkich krajach zrzeszonych w Unii Europejskiej.  
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W prawdziwie sportowej atmosferze, 25 marca br.  
w sali myśliwskiej restauracji „ALTA” odbyła się uroczysta 
gala, rozstrzygająca IX Plebiscyt na Najpopularniejszego 
Sportowca Powiatu Brzozowskiego. Organizatorami imprezy 
już tradycyjnie było Starostwo Powiatowe w Brzozowie oraz 

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Brzo-
zowie. Wyjątkowy nastrój wieczoru zapewnił gość specjalny 
plebiscytu – znany piłkarz Jan Domarski (reprezentant Polski, 
uczestnik i zdobywca trzeciego miejsca podczas Mistrzostw 
Świata w Niemczech w 1974 roku).

 Zarys inicjatywy powstania plebiscytu przedstawił 
Prezes PZ LZS w Brzozowie Bronisław Przyczynek, po czym 
podkreślił, iż na firmamencie powiatu brzozowskiego mamy 
gwiazdy i gwiazdeczki, które świecą zarówno w kraju, jak i za-
granicą. Następnie serdecznie powitał przybyłych gości: Posła 
na Sejm Adama Śnieżka, Prezesa Podkarpackiego Zrzeszenia 
LZS Józefa Krzywonosa, Wicestarostę Brzozowskiego Janu-
sza Dragułę, Przewodniczącego Rady Powiatu Brzozowskiego 
Henryka Kozika, Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury  
i Sportu Grażynę Gładysz, Naczelnika Wydziału Oświaty  
i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Brzozowie 
Staniława Pilszaka oraz przedstawicieli poszczególnych gmin: 
Wójta Gminy Dydnia Jerzego F. Adamskiego, Sekretarz Gmi-
ny Brzozów Beatę Bodzioch-Kaznowską, przedstawicieli gmin 
Nozdrzec i Haczów: Józefa Gratkowskiego i Adama Rygla,  
a także Zastępcę Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regio-
nalnego ARiMR w Rzeszowie Marka Owsianego, Dyrektora 
Muzeum Regionalnego w Brzozowie Mariusza Kaznowskie-
go, Dyrektora MOSiR Mariana Kulę oraz wszystkich nomino-
wanych zawodników, trenerów i działaczy. 

Tegoroczny plebiscyt przeprowadzo-
ny został w siedmiu kategoriach: najpopu-
larniejszy sportowiec, najlepszy sportowiec, 
trener roku, zespół roku, zasłużony nauczy-
ciel - wychowawca, zasłużony działacz – 
sportowiec oraz odkrycie roku. Do redakcji 
Nowego Podkarpacia, które sprawowało pa-
tronat medialny nad plebiscytem, wpłynęło 
1001 kuponów.

W pierwszej kolejności ogłoszone zo-
stały wyniki na „Najpopularniejszego Spor-
towca Powiatu Brzozowskiego”. Laureatem 

tego tytułu z wynikiem końcowym 2262 pkt., został wybrany pił-
karz „Cisów” Jabłonica Polska Rafał Dołęgowski. Miejsce drugie 
z 1405 punktami zajęła młodziutka szachistka Aleksandra Kozu-
bal. Na miejscu trzecim uplasował się Adrian Szałajko, 847 pkt. 
(karate kyokushin), zaś tuż za nim jego koleżanka z drużyny Ewa 
Barman, 831 pkt., (karate kyokushin). 

Miejsce piąte głosami czytelników zdobył Adam Guzik, 
761 pkt (piłka nożna), zaś szóste z 721 punktami Wojciech Sobota 
(karate kyokushin). Miejsca od siódmego do dziesiątego zajęli: 
siódme – Mateusz Hebda, 693 pkt. (piłka nożna), ósme - Henryk 
Olejarczyk, 642 pkt. (lekkoatletyka), dziewiąte - Łukasz Telesz, 

584 pkt. (tenis stołowy) oraz dziesiąte - Inga Białowąs, 566 pkt. 
(szachy). Nazwiska sportowców zajmujących miejsca w przedzia-
łach 11-15, 16-20 oraz 21-25 odczytane zostały alfabetycznie. 

„Najlepszym Sportowcem Powiatu Brzozowskiego” za rok 
2008 została wybrana czołowa łuczniczka Polski, zawodniczka 
GKS „Górnika” Grabownica Aleksandra Ryba. Drugie miejsce 
zajęli ubiegłoroczni laureaci tej kategorii – duet Paweł Michalski 
i Łukasz Sieńczak z Brzozowskiego Klubu Sportowego Ju-Jitsu, 

Najlepsi na sportowej niwie
IX Plebiscyt na Najpopularniejszego 
Sportowca Powiatu Brzozowskiego

Rafał Dołęgowski

Puchar w kategorii „Zespół Roku” wręczył Henryk Kozik

Piątka najpopularniejszych sportowców w asyście organizatorów i zaproszonych gości



e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl ��

SPORT
reprezentanci Polski w tej dyscyplinie. Na miejscu trzecim uplaso-
wał się wszechstronnie uzdolniony siatkarz Brzozowi MOSiR Brzo-
zów Tadeusz Podulka. 

Kolejnym punktem gali było ogłoszenie wyników na „Najlep-
szy Zespół Roku 2008”. Triumfatorem okazał się tutaj Brzozowski 
Klub Karate Kyokushin, którego sekcja powstała w 1991 roku. Pa-
miątkowy puchar i dyplom odebrał jej założyciel, a zarazem trener 
Wojciech Świstak. 

W tym roku przyznany został również tytuł „Odkrycie Roku 
2008”. Jego laureatem kapituła wybrała skoczka narciarskiego Ga-
briela Majcher. – Wybór Kapituły był dla mnie dużym zaskoczeniem 
– wyznaje Gabryś. - Chciałbym wszystkim jej członkom podziękować 
za to, że zauważyli moją osobę i moje osiągnięcia oraz generalnie 
skoki narciarskie. Nie spodziewałem się takiego wyróżnienia, choć 
przyznaję, że starałem się skakać jak najlepiej. Na pewno zmobilizu-
je mnie ono do jeszcze cięższej pracy – dodaje chłopiec.

„Najlepszym trenerem 2008 roku” w powiecie brzozowskim 
został wybrany wychowawca i trener czołowych zawodników ka-
dry narodowej oraz licznych medalistów turniejów krajowych  
i międzynarodowych w ju-jitsu Andrzej Kędra. Laureatem w kate-
gorii „Zasłużony nauczyciel-wychowawca” został Adam Piecuch. 
Podkreślony został jego wkład starań w poprawę bazy sportowej 
szkół brzozowskich. Starał się on o przywrócenie używalności 
zniszczonych podczas II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej 
przyszkolnych podwórek. Tereny te dzięki olbrzymiej pracy własnej  
i zaangażowaniu starszej młodzieży zyskiwały miano „zielonych sal 
gimnastycznych”, które uznawane były za wzorcowe w skali woje-
wództwa. A. Piecuch starał się również rozwinąć w młodzieży chęć 
utrzymywania sprawności fizycznej. Służył temu specjalny program 
realizowany przez laureata, nastawiony na rozwój fizyczny wszyst-
kich uczniów. 

Zasługi dla rozwoju sportu w powiecie brzozowskim położył 
również Aleksander Raszewski, który został wybrany „Zasłużonym 
działaczem - sportowcem”. Początki jego działalności sięgają lat 60-
tych ubiegłego wieku. A. Raszewski był lekkoatletą, ale uprawiał 
też piłkę nożną, siatkówkę i tenis stołowy. Systematycznie podnosił 
swoje kwalifikacje trenerskie oraz wychował liczną rzeszę lekkoat-
letów, piłkarzy i tenisistów. Specjalne wyróżnienie za wkład pracy  
w rozwój szachów wśród dzieci i młodzieży oraz za wyniki uzy-
skiwane w skali ogólnopolskiej przyznano miłośnikowi królewskiej 
gry Kazimierzowi Kozubalowi.

Po wręczeniu pamiątkowych pucharów i dyplomów laurea-
tom, głos zabrali zaproszeni goście. Wicestarosta Brzozowski Janusz 
Draguła jeszcze raz pogratulował zwycięzcom oraz ich trenerom, 
podkreślając jednocześnie, iż cieszy szeroki wachlarz dyscyplin, 
jakie zawodnicy reprezentują. Nawiązał również do obecności 
wyjątkowego gościa plebiscytu. - Szczególny charakter dzisiejszej 
uroczystości bierze się też z obecności wśród nas legendy polskie-
go sportu, legendy piłki nożnej. Sportowca cenionego nie tylko  
w świecie piłkarskim. Gościmy wśród nas piłkarza, który dostarczał 
wielu z nas bardzo pozytywnych emocji w związku ze słynnym me-
czem na Wembley. Panie Janie jest nam bardzo miło, że przyjął Pan 
nasze zaproszenie i uczestniczy z nami w tym podsumowaniu. Z tej 
okazji Wicestarosta J. Draguła przekazał na ręce Jana Domarskiego 
pamiątkowy grawerton.

Piłkarz na ten miły gest odpowiedział w kilku iście sporto-
wych słowach: - Gdy miał przemawiać nasz trener Kazimierz Gór-
ski, zawsze nas pytał: „Co mam włączyć, singla czy płytę długogra-
jącą?”. My zawsze odpowiadaliśmy: „Panie trenerze singiel”. Więc 
i ja powiem krótko. Dziękuję wszystkim, którzy mnie tu zaprosili.  
A zawodnikom, trenerom i działaczom życzę dużo zdrowia – zakoń-
czył z uśmiechem znany sportowiec. 

Tradycyjnie już wylosowano nagrody dla czytelników, którzy 
brali udział w głosowaniu. Następnie  Jan Domarski został popro-
szony o wręczenie odznaczeń Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej  
w Rzeszowie za zasługi w rozwoju piłkarstwa na terenie Podkarpa-
ckiego Związku Piłki Nożnej. I tak złotą odznakę otrzymał Kazi-
mierz Cwynar, srebrną Jan Klamut, a brązową Rafał Dołęgowski. 

Galę zakończyły pamiątkowe fotografie ze znanym piłka-
rzem.

Sponsorami plebiscytu byli: Starosta Brzozowski, 
Burmistrz Brzozowa, Alina i Tadeusz Zygarowiczowie - 
Alta w Brzozowie, ZBJ Jan Dudycz oraz Waldemar Buczek 
- Zakład Remontowo-Budowlany Rem-Bud.

Anna Rzepka

Wicestarosta Janusz Draguła 
gratuluje Adamowi Piecuchowi

„Najlepszemu trenerowi 2008” pogratulował Jan Domarski

Puchar Garbrielowi Majcherowi 
wręczył Bronisław Przyczynek

Część artystyczna
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4 kwietnia br. odbył się VII Wojewódzki Turniej Tenisa 
Stołowego organizowany pod patronatem Starosty Brzozowskie-
go Zygmunta Błaża oraz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno 
– Wychowawczego w Brzozowie Barbary Kozak. Koordynatorem 
organizacji i przebiegu turnieju był Tomasz Krowiak - nauczyciel 
wychowania fizycznego z SOSW w Brzozowie.

W turnieju wzięli udział zawodnicy z ośrodków kształcenia 
specjalnego: ZSS Mielec, SOSW Mielec, ZSS Rzeszów, SOSW 
Brzozów, SOSW Leżajsk, SOSW Krosno, SOSW Sanok, SOSW 
Frysztak.

Rozgrywki były bardzo emocjonujące, zawodnicy zaprezen-
towali wysoki poziom przygotowania. Podczas sportowej rywali-
zacji nie zabrakło dramatycznych chwil, zwłaszcza w pojedynkach  
o czołowe miejsca. Wszystko na szczęś-
cie odbyło się w duchu fair play.

Zwycięzcami wyłonionymi w po-
szczególnych kategoriach zostali:
Dziewczęta młodsze:
1. Wiktoria Grudz  - SOSW Brzozów
2. Edyta Maziarz – ZSS Mielec
3. Gabriela Gubernat – ZSS Rzeszów
Dziewczęta starsze:
1. Angelika Ciuła – ZSS Mielec
2. Honorata Marczak – SOSW Brzozów
3. Urszula Sobolak – SOSW Brzozów
Chłopcy młodsi:
1. Robert Kurcab – SOSW Krosno
2. Konrad Gudz – ZSS Mielec
3. Tomasz Wiktor – SOSW Mielec
Chłopcy starsi:
1. Daniel Rondek – ZSS Mielec
2. Kamil Lorek – SOSW Mielec
3. Paweł Demkowicz – ZSS Rzeszów

VII Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego

Dyplomy, puchary i nagrody laurea-
tom wręczyła Sekretarz Powiatu Brzozow-
skiego Ewa Tabisz. Serdeczne podziękowa-
nia za pomoc w organizacji turnieju należą 
się Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego 
w Brzozowie Dorocie Kamińskiej za wy-
pożyczenie stołów do rozgrywek oraz Dy-
rektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych  
w Brzozowie Jerzemu Olearczykowi za udo-
stępnienie sali gimnastycznej. 

Organizatorzy pragną też podzięko-
wać pracownikom SOSW w Brzozowie za 
czuwanie nad sprawnym przebiegiem im-
prezy.

Pamiątkowa fotografia zespołu reprezentującego 
SOSW w Brzozowie

Nagrody zwycięzcom wręczyła Sekretarz Ewa Tabisz
Paweł Czekański

Drużyna minikoszykówki dziewcząt ze Szkoły Podstawo-
wej w Haczowie zwyciężyła w turnieju barażowym otwierają-
cym drogę do finału wojewódzkiego. Tym samym ma zapewnio-
ne już co najmniej 4 miejsce w województwie.

Turniej barażowy odbył się 20 kwietnia w Szkole Podsta-
wowej w Haczowie. Oprócz gospodarzy, wzięły w nim udział 
szkoły z Gniewczyny Łańcuckiej i Stalowej Woli. Wszystkie 
trzy zespoły na turniejach półfinałowych uplasowały się na dru-
gich pozycjach. Turniej w Haczowie był bardzo zacięty, wszyst-
kie drużyny zanotowały na koncie po jednym zwycięstwie.  
O wygranej uczennic z Haczowa, prowadzonych przez Mar-
tę Sobotę, zdecydował bilans koszy. Drugie miejsce przypadło 
Gniewczynie Łańcuckiej a trzecie Stalowej Woli. Zawody sę-
dziowali Kamil Szepieniec i Włodzimierz Pelczar, nad ich prze-
biegiem czuwał Marek Szerszeń, przewodniczący powiatowego 
Szkolnego Związku Sportowego w Brzozowie, a turniej otwo-
rzył Dyrektor SP w Haczowie Grzegorz Sobota.

Droga do zakończonych sukcesem meczy barażowych 
wiodła przez trzy turnieje. Najpierw uczennice z Haczowa zwy-
ciężyły w zawodach powiatowych, następnie zawodach rejono-

wych, podobnie jak i w półfinale wojewódzkim uplasowały się 
na II miejscu.

Drużyna z Haczowa występowała w składzie: Sara Ba-
nia, Katarzyna Rapa, Klaudia Pelc, Kinga Czapor, Maria Kar-
wat, Sylwia Sochacka, Żaneta Musiał, Karolina Gefert, Joanna 
Ekiert, Wiktoria Szyndlar, Pamela Różnicka, Ewelina Janocha, 
Anita Śnieżek, Ewelina Orłowska, opiekun Marta Sobota.

Sukces uczennic 
z Haczowa

A. Józefczyk

Zwycięska drużyna z SP w Haczowie wraz z opiekunem M. Sobotą 
i dyrektorem G. Sobotą
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W sobotę 18 kwietnia br.  
w Będzinie odbył się Puchar Polski 
juniorów, w którym wzięli udział 
zawodnicy z BKSJJ. Do rywali-
zacji o najwyższe trofea przystą-
piło 96 zawodników z 17 klubów  
z całej polski. Nasz klub reprezen-
towany był przez Dominikę Tomoń  
uczennicę III klasy Gimnazjum 
w Starej Wsi, Łukasza Szu-
bę ucznia II klasy Gimnazjum  
w Trześniowie startujących  
w konkurencji Duo System MIX, 
oraz Przemysława Czopora ucz-
nia I klasy Liceum Ogólnokształ-
cącego w Brzozowie i Artura Czopora ucznia II klasy Gimnazjum 
Nr 2 w Humniskach startujących w konkurencji Duo System 
MEN. 

Podczas tych zawodów konkurencja w kategorii duo 
system była bardzo duża, ale nasze dwie pary nie przestraszy-
ły się jej. W finale nasza para w składzie Przemysław Czopor 
i Artur Czopor spotkała się z mistrzami polski z ubiegłego 
roku. Walka była zacięta do samego końca.

Zwycięską ręką z tego pojedynku wyszła nasza para, 
która w konsekwencji wywalczyła sobie złoty medal w kon-
kurencji Duo System MEN. Jest to dla zawodników nagroda 
za ciężką pracę włożoną w treningi i zarazem za wytrwałość   
w dążeniu do wyznaczonego celu. Para startująca w Duo Sy-
stem MIX przebrnęła przez eliminację i półfinał z powodze-
niem, ale w finale spotkała się z parą z Sosnowca. Niestety 
tym razem musiała uznać wyższość przeciwnika, co spowo-

dowało zajęcie II miejsca. 
Należy podkreślić, że 

dla Dominiki i Łukasza był 
to pierwszy start w tak du-
żej imprezie, jaką był Puchar 
Polski. Można stwierdzić, że 
występ zawodników z BKSJJ 
był bardzo udany zamierzone 
wcześniej cele zostały osiąg-
nięte z nawiązką. Teraz tylko 
zostaje nam przygotować się 
dobrze do Mistrzostw Polski, 
które odbędą się we wrześniu  
w Zielonej Górze. 

Udział w zawodach nie 
byłby możliwy bez wsparcia 

sponsorów, którym Zarząd BKSJJ bardzo dziękuje. Zaintere-
sowanych zapraszamy serdecznie na naszą stronę interneto-
wą: www.jujitsu.brzozow.pl

Udany weekend dla zawodników      

Rodzinna fotografia medalistów Pucharu Polski 
wraz z trenerem BKSJJ Andrzejem Kędrą

Dominika i Łukasz podczas walki o wejście do finału

Prezes BKSJJ Andrzej Kędra

Restauracja ALTA poleca

Życzymy smacznego!

Składniki:

- kurczak 100g
- ananas 60g
- kapusta pekińska 150g
- kukurydza 40g
- rodzynki 10g
- sos jogurtowy
- przyprawy

Przygotowanie:
 Kurczaka pokroić w kostkę przyprawić i obsmażyć 
do miękkości. Ananasa i kapustę pekińską pokroić w kostkę, 
dodać kukurydzę, sparzone uprzednio rodzynki. Całość wy-
mieszać z jogurtem naturalnym, doprawić do smaku.

Sałatka firmowa

z BKS Ju-Jitsu
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ROZRYWKA

Tadeusz Krotos

Tadeusz  KROTOS
- rysownik, ilustrator, karykaturzysta
Urodził się i mieszka w Gliwicach na Śląsku. Od  
1962 r. gruntował swoją wiedzę z zakresu rysunku, 
malarstwa i grafiki w kółkach plastycznych przy boku 
znanych gliwickich artystów, plastyków. Fascynuje 
się twórczością hiszpańskiego surrealisty Salwado-
re Dali. Od 1990 r. rozpoczął przygodę z malarstwem  
i grafiką, a od 1996 r. z rysunkiem satyrycznym. 

W ogłoszonych niedawno wynikach Miedzyna-
rodowego Konkursu „7th Googlm International Carto-

on Contest - Chiny” Tadeusz Krotos wyróżniony został nagrodą „Excellence 
Prize”. Warto nadmienić, że na konkurs wpłynęło 2699 prac od 946 artystów  
z 43 krajów. Ponadto Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie  
z okazji 5 lat członkowstwa Polski w Unii Europejskiej wydał okolicznoscio-
wy Raport, w którym zamieszczone jest 6 rys. rysownika. W nakładzie 10 tys. 
egzemplarzy rozprowadzany on będzie w kraju oraz siedzibach UE w Brukseli, 
Strasburgu i Luksemburgu. 

W Polsko-Niemieckim Centrum Kultury im. Arno Holza w Kętrzynie 

POZIOMO
3) zwolennik papieża, 7) wymierzany niesolidnym podatni-
kom, 9) ubiór kosmonauty, 10) omyłka w wypowiedzi; przeję-
zyczenie, 12) twierdzenie sprzeczne z ogólnym przekonaniem, 
13) wysokie wojskowe buty, 15) nawierzchnia szosy,  
18) człowiek skłonny do poświęceń, 19) trzydniowy na twa-
rzy, 20) auto z byłej NRD.

PIONOWO
1) trwa 24h, 2) najpiękniejsza, 3) ogół czasopism, 4) projek-
tant afiszy, 5) jednostka leśnej szkółki, 6) statek powietrzny 
lżejszy od powietrza, 8) leczenie za pomocą masażu, 10) wy-
konuje analizy lekarskie, 11) drobiazg przywieziony z wy-
cieczki, 14) rusztowanie w kopalni, 16) powodzenie, szczęś-
cie, fuks, 17) pasterski do wiernych.

KRZYŻÓWKA

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 24 utworzą rozwiązanie

prezentowana będzie od maja 2009 r. wysta-
wa retrospektywna 2004-2009 Miedzynaro-
dowego Konkursu na  Rysunek „Jaka bedę...
może klasyczna”. Na ekspozycji zaprezen-
towane zostana prace Tadeusza KROTOSA 
oraz 50 czołowych artystów rysowników  
z całego świata.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 24 utworzą rozwiązanie

HOROSKOP
ROZRYWKA

TERMINARZ KINA „SOKÓŁ” 

Kasa czynna pół godziny przed seansem. 
Terminarz może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od kina. 

Tel. (013) 43 419 38 (wew. 29), www.kino.bdk.net.pl
Seanse organizowane tel. (013) 43 419 38 (wew. 26); 695 378 107. 

- Maj 2009

8, 9, 10,      SEZON NA MISIA   godz. 18:00
11, 12    prod. USA  od lat B/O                 
                 Animacja                    Czas: 85 min

                              
15, 16, 17,  GENERAŁ NIL    godz. 18.00           
18, 19         prod. POLSKA. od lat 12    
                   Dramat historyczny    Czas: 125 min

22, 23, 24,   MISTO ŚLEPCÓW                   godz. 18:00
25, 26          prod. BRAZYLIA  od lat 15               
      Thriller, dramat                   Czas: 120 min

BARAN (21 III – 20 IV) 
Będziesz musiał pokazać wszystkie swoje mocne strony. Wytrwałe  
i spokojne dążenie w obranym kierunku oraz pasja pomogą umocnić 
Ci swoją pozycję i sukces. Korzystając z doświadczeń, możesz osiąg-

nąć wyznaczony cel. Samodyscyplina, to środek do realizacji. Samotne Barany  
poznają kogoś z kim mają szansę stworzyć stały związek.

BYK (21 IV – 21 V)
Unikaj niejasnych sytuacji. Zabieganie może spowodować pomyłki, 
zgubę lub niedomówienia. Będziesz tryskać energią i pomysłami. Maj 
to miesiąc dobry na podróże, będzie Ci dane cieszyć się wiosną w pełni.  

W miłości tym razem stawiaj na mądrość życiową, przyjaźń i sympatię.
BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Wraz z wiosną ujrzysz nowe możliwości. Zebrane dotychczas infor-
macje, będą pomocne w realizacji podróży, czy zmianie pracy. Wy-

trwała i rzetelna praca połączona ze zdobywaniem nowych umiejętności oraz 
konsekwencja, pozwolą Ci zrealizować założenia. Bliźniętom w kwietniu uda 
się rozpocząć nowe przedsięwzięcie, które zwiększy zasobność portfela.

RAK (22 VI – 23 VII)
Osoby zajmujące się handlem i biznesem nawiążą nowe kontakty 
i podpiszą nowe umowy. Potrzebujesz odnowy. Uważaj jednak, by 

Twoje pomysły i zachowanie, nie sprawiły przykrości najbliższej osobie. Raki 
starające się zwrócić swoją uwagę na płeć przeciwną, nie będą miały z tym 
większego problemu.

LEW (24 VII – 23 VIII)
Lwy poszukujące pracy mogą liczyć na dobre wieści. Miesiąc maj 
będzie obfitował w krótkie wyjazdy, ale możesz liczyć na miłe to-
warzystwo. W pracy podjęcie ryzyka zostanie nagrodzone. Niespo-

dziewanie spełni się przynajmniej jedno Twoje pragnienie. Osoby poszukujące 
pracy, mogą wykorzystać przyjazne nastawienie podczas rekrutacji.

PANNA (24 VIII – 23 IX) 
W maju panny będą poszukiwały dla siebie nowego miejsca, nowych 
znajomych, wybiorą nowy styl życia. Wiosna zapoczątkuje zmiany. 
Kierować będzie Tobą intuicja i przeczucie. Zwróć uwagę na wydat-

ki. Zanim podejmiesz ostateczną decyzję, podpiszesz jakieś umowy, przeczytaj 
uważnie co jest w nich zawarte.

WAGA (24 IX – 23 X)
W tym miesiącu będziesz miał okazję stanąć przed wieloma moż-
liwościami. Uważaj, byś nie podejmował zbyt długo decyzji. Wy-
bierz jeden najważniejszy cel i odważnie go realizuj. Praca w ze-

spole może przynieść dla ciebie dużo satysfakcji i będzie ona nagrodzona. 
W związkach będziesz szukać nowych sposobów na spędzanie wspólnego 
czasu.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Pierwszy miesiąc wiosny upłynie Ci pod znakiem zmian. Niestety 
nie wszystko będzie Ci się podobać, spiętrzenie różnych spraw, nie-

możność liczenia na czyjąś pomoc staną się powodem niepokojów. Rodzina  
i przyjaciele wykażą zrozumienie dla Twoich problemów, podtrzymają na du-
chu, pocieszą dobrym słowem, być może zaplanują jakąś atrakcję.

STRZELEC (23 XI – 22 XII) 
Zdecydowanie dobry miesiąc dla spraw osobistych. Liczne dowo-
dy sympatii i uznania, miłe zaproszenia. Jeśli jesteś samotny, teraz 
możesz z wzajemnością wzbudzić czyjeś zainteresowanie. Jeżeli 

studiujesz, zajmujesz się pracą naukową lub wykonujesz twórczy zawód, bę-
dziesz zadowolony z efektów swej pracy.

KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I) 
Tegoroczny maj będzie dla Ciebie czasem dużej aktywności. Po-
czujesz przypływ sił fizycznych i psychicznych, Twoje myśli będą 

optymistyczne, a działania nastawione na sukces. Większość przedsięwzięć 
powinno zakończyć się zwycięstwem, możesz liczyć na poprawę finansów.

WODNIK (21 I – 19 II)
W Twoim życiu zacznie się dziać coś pozytywnego. Nawet trudne 
problemy znajdą dobre rozwiązanie, a niełatwe sprawy zaczną zmie-
rzać ku lepszemu. Oczekuj satysfakcji w różnych dziedzinach życia, 

szczególnie jeśli solidnie na nią zapracowałeś. Zostaniesz doceniony nawet 
przez ludzi dotychczas obojętnych wobec Twoich zalet i umiejętności.

RYBY (20 II – 20 III) 
Bardzo dobry miesiąc. Możliwe zmiany na lepsze w tej dziedzinie 
życia, która sprawia Ci największe problemy. Możesz teraz osiąg-

nąć coś, o co długo i bezskutecznie się starałeś: awans, lepszą pracę. W Two-
im związku będzie zdecydowanie więcej słońca, radości, a także uśmiechu.
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REKLAMA

WYSPA 
Salon Odnowy Biologicznej

Brzozów, ul. Bielawskiego 3A

SOLARIUM Ergoline 500
- nowe lampy Heraus (opalacze ciała, twarzy, ramion).
- Profesjonalne kosmetyki do opalania.

OPALANIE NATRYSKOWE SunFX
- Perfekcyjna opalenizna w 5 min.
- Równomierny kolor, naturalny brąz.

ŻELAZKO ANTYCELLULITOWE VacuElek-
troColor
- Redukcja cellulitu, ujędrnianie i lifting ud, brzu-

cha, ramion.
- Ujędrnianie i lifting piersi, modelowanie poślad-

ków.

FOTEL MASUJĄCY Senior Casada 
GERMANY
- Masaż powietrzny.
- Masaż wibracyjny.

JOGA
- Wysmukla sylwetkę i delikatnie formuje mięśnie.
- Najlepszy sposób na wyciszenie. ZAPRASZAMY !!!
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