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XXXIII Sesja Rady Powiatu Brzozowskiego

Przedstawiciele władz powiatu brzozowskiego oraz gmin wcho-
dzących w jego skład wzięli udział w posiedzeniu Brzozowskiego Kon-
wentu Samorządowego 10 lipca br.  Obradom przewodniczył Starosta 
Brzozowski Zygmunt Błaż - Przewodniczący BKS.

W trakcie spotkania Sekretarz Gminy Brzozów Beata Bodzioch - 
Kaznowska przedstawiła obecnym informację dotyczącą przebiegu re-

alizacji projektu „Radiowa Sieć Szerokopasmowa Województwa Pod-
karpackiego”. Zadanie to realizowane jest w ramach szerszego projektu 
o nazwie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW), który to 
ma na celu zapewnienie do końca 2013 roku dostępu do usług szeroko-
pasmowych dla 90% gospodarstw domowych i 100% instytucji publicz-
nych i przedsiębiorców w 5 województwach Polski Wschodniej, w tym 
województwa podkarpackiego. Dzięki jego realizacji także ceny usług 
powinny być niższe. Powstanie internetowy „kręgosłup”, do którego 
będą mogły podłączać się poszczególne gminy i powiaty. Projekt swym 
zasięgiem obejmie prawie całe województwo podkarpackie. Koszt tej 
inwestycji sięgnie 130 milionów złotych. Samorządy, które zadeklaro-
wały swój udział w projekcie, zrzeszyły się przy 3 liderach. Jednym z 

nich jest miasto Sanok – lider m.in. dla powiatu brzo-
zowskiego i gmin wchodzących w jego skład. Projekt 
nie faworyzuje żadnej konkretnej technologii. Wstępna 
analiza wskazuje jednak, że optymalnym rozwiązaniem 
technologicznym dla regionalnych sieci szkieletowych 
jest okablowanie światłowodowe. Tak więc inwestycje 
będą co do zasady koncentrować się na budowie sieci 
światłowodowej, tak aby przybliżyć lokalizację węzłów 
optycznych sieci do użytkownika końcowego bez dub-
lowania istniejących traktów światłowodowych. Sieci 
powstałe w ramach projektu będą otwarte dla wszystkich 
zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyj-
nych, dostarczających usługi szerokopasmowe bezpo-
średnio odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom 
i instytucjom z terenu Polski Wschodniej. W ten sposób 
podmioty komercyjne będą mogły budować własne sieci 
dostępowe na terenach dotychczas dla nich nieatrakcyj-
nych inwestycyjnie.

Ponadto na posiedzeniu Konwentu omówiono 
sprawy związane z doskonaleniem systemu powiada-
miania w trakcie zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych 
oraz koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi 
podmiotami. Wnioski wyciągnięte z ostatnich zdarzeń 
powodziowych omówił Jerzy Szubra Naczelnik Wydzia-
łu Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności  
i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Brzo-
zowie. 

Istotnym zagadnieniem poruszanym na Kon-
wencie było przybliżenie szczegółów związanych ze 
zmianami zaistniałymi od 1 lipca br. w strukturze or-
ganizacyjnej policji na poziomie lokalnym. Polega-
ją one na wprowadzeniu w miejsce dotychczasowych 

Brzozowski Konwent Samorządowy

Posiedzenie Brzozowskiego Konwentu Samorządowego

Po raz trzydziesty trzeci w tej kadencji Radni 
Rady Powiatu Brzozowskiego spotkali się na sesji, któ-
rą otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Henryk 
Kozik. Po przyjęciu porządku obrad Rada wysłuchała 
sprawozdań z wykonania uchwał i wniosków z poprzed-
niej sesji oraz działalności Zarządu w okresie między-
sesyjnym. Następnie podjęła uchwały w następujących 
sprawach:
- przystąpienia do stowarzyszenia „Podkarpacka Sieć 

Szerokopasmowa z siedzibą w Rzeszowie”
- udzielenia pomocy finansowej dla powiatu ropczycko-

sedziszowskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosz-
tów związanych z usuwaniem skutków powodzi 

  Radni Rady Powiatu Brzozowskiego przychylnie od-
powiedzieli na apel Starosty Ropczycko-Sedziszow-
skiego i jednogłośnie zadecydowali o przyznaniu po-
mocy finansowej poszkodowanym przez tegoroczną 
powódź - w kwocie 20 tys. zł.  To nie pierwsza tego 
typu pomoc udzielona przez powiat brzozowski inne-
mu samorządowi. W ubiegłym roku podobną kwotę 
przekazano na rzecz powiatu strzeleckiego. 

- zmian w budżecie powiatu brzozowskiego na 2009 r.
- w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących 

własność powiatu brzozowskiego i gminy Jasienica Rosielna
- w sprawie likwidacji działalności Filii Domu Pomocy Społecznej  

w Brzozowie, położonej w Orzechówce.
Sesje zakończyły interpelacje i zapytania Radnych oraz wolne 

wnioski. Magdalena Pilawska

Obrady Sesji Rady Powiatu Brzozowskiego



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

Rewirów Dzielnicowych - Posterunków Policji. Jeśli chodzi  
o ich strukturę to na czele posterunku stoi kierownik. Ponad-
to w każdym posterunku służbę pełnią także dzielnicowi, asy-
stenci oraz policjanci. Asystenci to policjanci zajmujący się 
prowadzeniem postępowań przygotowawczych w tym śledztw  
i dochodzeń. 

Wprowadzone zmiany z pewnością przyczynią się do 
zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu brzozow-
skiego oraz przybliżą policję zwykłemu obywatelowi. Teraz 
wiele spraw mieszkańcy mogą załatwiać na posterunkach. 
Wprowadzone zmiany mają także uzasadnienie logistyczne. 
Dzięki nim możliwe jest zagospodarowanie w pełni i wykorzy-
stanie obiektów, w których znajdują się poszczególne posterunki 
(szczegóły str. 9).

Obecni na spotkaniu dokonali również wstępnych uzgod-
nień dotyczących scenariusza powiatowej inauguracji roku 

szkolnego w dniu 2 września br.  Brzozowski Konwent Samo-
rządowy zakończyło omówienie spraw bieżących.

Magdalena Pilawska

Rozbudowa budynku bloku operacyjnego, zakładu radio-
terapii, powstanie nowej pracowni brachyterapii, utworzenie 
oddziału hematologii onkologicznej – to najważniejsze inwe-
stycje Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego 
Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza na najbliższe 
miesiące. 

Dodatkowa kondygnacja
Najważniejszym obecnie zadaniem placówki jest przebu-

dowa i nadbudowa budynku bloku operacyjnego. Od 1 grudnia 
2008 roku blok został przeniesiony w miejsce zastępcze, a bu-
dynek, w którym pacjenci byli operowani dotychczas, przygo-
towywany jest do modernizacji. Po jej zakończeniu będzie speł-
niał wszelkie wymagane normy techniczne. Obecnie oceniane są 
oferty na prace budowlane i równolegle złożony został wniosek 
do Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie za-

dania ze środków unijnych. Roboty mogą ruszyć już w sierpniu, 
zaś cykl realizacji inwestycji rozłożono na 14 miesięcy. – Dzięki 
temu szpital uzyska 4 salę operacyjną o wysokich standardach 
oraz dodatkowo 1 kondygnację przeznaczoną na oddział łóżko-
wy lecznictwa onkologicznego – podkreślił Antoni Kolbuch, Dy-
rektor szpitala. Wartość zadania, łącznie z uzupełnieniem wypo-
sażenia, oszacowano na około 6,5 miliona złotych.

Z korzyścią dla pacjentów
Efektem rozbudowy siedziby zakładu radioterapii będzie 

natomiast powstanie nowej pracowni brachyterapii (leczenie 
nowotworów płuc, prostaty, narządów kobiecych przy zasto-
sowaniu izotopów radioaktywnych). – W szpitalu odbywa się 
już leczenie taką metodą, ale chcemy, żeby prowadzone było  
w pracowni o odpowiednich standardach i w jednym miejscu, 
bez przemieszczania się pacjentów – stwierdził Antoni Kolbuch. 
Realizacja inwestycji pozwoli też szpitalowi wygospodaro-
wać dodatkowy lokal, przeznaczony na pracownię rezonansu, 
który w przyszłości szpital planuje zakupić. Oddanie budynku  
w stanie surowym zaplanowano na luty 2010 roku, a pozostałe 
prace wykończeniowe postępować będą wraz z kolejnymi eta-
pami wyposażania gabinetów, zależnymi od możliwości szpita-
la. – Początkiem 2010 roku planujemy uruchomić oddział hema-
tologii onkologicznej. Nowy oddział będzie się mieścił w miejscu 
obecnego laboratorium, które z kolei przeniesione zostanie do 
budynku pralni – poinformował Dyrektor. 

Zagrożenia
Potencjalnym zagrożeniem dla realizacji powyższych in-

westycji są opóźnienia w płatnościach Narodowego Funduszu 
Zdrowia za zrealizowane świadczenia medyczne szpitala. Obec-
nie występują za rok 2008 i 2009. Na dzień 31 maja br. wynoszą 
4 miliony 600 tysięcy złotych.

Szpitalne inwestycje

Sebastian Czech

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Uczestnicy Konwentu

POWIAT  BRZOZOWSKI

Fundacja Promocji Zdrowia im. dr nauk med. Stanisława Langa 
na rzecz Szpitala Specjalistycznego 

Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie
informuje, że w dniu 6 września br. 

zostanie zorganizowana na terenie szpitala akcja „Weekend dla serca”. 
W trakcie akcji kontynuowane będą badania w kierunku chorób serca -  bezpłatnie będzie można skorzystać z pomiaru ciśnienia, 

poziomu cukru i cholesterolu we krwi, badań EKG oraz porad lekarskich.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. Za dotychczasową pomoc i zrozumienie dziękujemy.
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Kolejne remonty na drogach

Sebastian Czech

WOJEWÓDZTWO 
PODKARPACKIE

4 miliony 651 tysięcy złotych kosztować 
będzie przebudowa drogi Krzemienna – Witryłów 
– Jurowce. Prace, których wykonawcą będzie fir-
ma „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy 
Dróg Sp. z o.o., rozpoczną się początkiem sierpnia 
tego roku, a zakończą w czerwcu 2010. - 70 procent 
kosztów pokryją środki unijne w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Pod-

Dotyczy przebudowy drogi Krzemienna – Witryłów - Jurowce

Komunikacja drogowa 
coraz lepsza

Droga Krzemienna - Witryłów 
- Jurowce

5 milionów 200 tysięcy złotych w czterech transzach otrzymało 
Starostwo Powiatowe w Brzozowie z MSWiA, w ramach zadań zwią-
zanych z usuwaniem skutków powodzi realizowanych w 2009 roku, na 
remonty dróg powiatowych oraz mostu w miejscowości Huta Poręby 
na potoku Jaworka. 

Pierwsza promesa, w wysokości 1 miliona 700 tysięcy zło-
tych, została wykorzystana w pierwszym etapie robót zakończonych 
30 czerwca br. Przypomnijmy, że wyremontowano wówczas odcinki 
na następujących drogach: 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). 

Druga promesa – 300  tysięcy złotych – plus środki z budżetu 
powiatu przeznaczone zostały na prace, które rozpoczęły się 15 czerwca  
i obejmowały następujące odcinki dróg: Brzozów – Wara (1450 me-
trów bieżących), Orzechówka – Zagórze (300 mb), Blizne – Golcowa 
(400 mb), Niebocko – Grabówka – Falejówka (1150 mb), Humniska 
– Górki – Strachocina (485 mb), Izdebki – Obarzym (400 mb), Dynów 
– Jabłonica Ruska (500 mb), Dydnia – Wydrna (300 mb). Zakończenie 
robót miało miejsce 31 lipca.  

Trzecia promesa wynosiła 1 milion 200 tysięcy złotych i za 
pieniądze te przebudowany zostanie most na potoku Jaworka w miej-
scowości Huta Poręby, w ciągu drogi powiatowej Dynów – Jabłonica 
Ruska oraz wyremontowana będzie droga Niebocko – Grabówka – Fa-
lejówka (550 mb). Przeprowadzony zostanie ponadto remont cząstko-
wy nawierzchni żwirowej na odcinku 4,5 kilometra na drodze powia-
towej Ulucz - Borownica. 

Czwarta promesa z MSWiA opiewa na kwotę 2 miliony zło-
tych. Z budżetu powiatu brzozowskiego dołożone zostanie prawie 630 
tysięcy złotych i sumę tę przeznaczy się na remonty następujących 
odcinków dróg powiatowych: Humniska – Strachocina (1955 mb), 
Wzdów – Besko (450 mb), Humniska przez wieś (425 mb i 270 mb), 
Krosno – Jasienica Rosielna (600 mb i 510 mb), Jasienica Rosielna  
– Blizne (145 mb i 1225 mb), Krzemienna – Ulucz (490 mb), Brzezianka 
– Stara Wieś (740 mb i 325 mb), Blizne – Golcowa (1050 mb i 100 mb),  
Izdebki – Hłudno (180 mb i 585 mb), Wara – Jawornik Ruski (300 
mb), Dynów – Jabłonica Ruska (1200 mb), Brzozów – Wara (260 mb).  

W ramach tych środków nastąpi również likwidacja prze-
łomów na serpentynach w Izdebkach w ciągu drogi po-
wiatowej Brzozów – Wara oraz przełomu na drodze po-
między Przysietnicą, a Izdebkami.

– To kolejny etap remontów na naszych drogach. 
Ogółem modernizacji poddanych zostanie 51 odcinków. 
Rezultatem tych prac będzie zapewnienie kierowcom 
komfortowych i bezpiecznych warunków do jazdy. Mamy 
coraz więcej dróg w powiecie spełniających wysokie 
standardy jakości. Dzięki temu powiat brzozowski staje 
się coraz bardziej atrakcyjny dla turystów oraz dla po-
tencjalnych inwestorów. Mam nadzieje, że prowadzone 
obecnie prace na drogach nie są ostatnimi w tym roku 
– powiedział Janusz Draguła, Wicestarosta Brzozowski. 

Łącznie wyremontowanych ze środków MSWiA zostanie 
31 kilometrów dróg. Na ten cel przeznaczonych zostanie  
ponad 6 milionów 200 tysięcy złotych, z czego 80 procent 
tej kwoty stanowić będą środki pozyskane z zewnątrz. 

Jak podkreśla Wicestarosta Janusz Draguła to nie 
koniec inwestycji, ponieważ w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007-2013, rozpoczęły się prace na drogach po-
wiatowych Barycz – Nozdrzec (odcinek o długości 14 ki-
lometrów) oraz Krzemienna – Witryłów – Jurowce (11,4 
km). Inwestycje te, w sumie, kosztować będą 9,5 miliona 
złotych, z czego 70 procent stanowić będzie dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej. 

W sumie, ze środków MSWiA, Unii Europejskiej  
i budżetu powiatu brzozowskiego, wyremontowanych 
zostanie 45 kilometrów dróg powiatowych. 

Wyremontowana droga powiatowa na ul. W. Pańki

karpackiego na lata 2007-2013, na-
tomiast 30 procent pochodzić będzie  
z budżetu powiatu brzozowskiego 
– powiedział Zygmunt Błaż, Starosta 
Brzozowski.

Przebudowa obejmie po-
nad 11-kilometrowy odcinek dro-
gi w miejscowościach Krzemienna, 
Temeszów, Witryłów i Końskie. Re-
alizacja projektu pozwoli na podnie-
sienie standardu drogi w efekcie za-
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WOJEWÓDZTWO 
PODKARPACKIE

Dotyczy przebudowy drogi Barycz - Nozdrzec

Sebastian Czech

Równy rok (Od sierpnia 2009 do 
sierpnia 2010) potrwają roboty związane 
z przebudową 14-kilometro-
wego odcinka drogi Barycz 
– Nozdrzec. Odcinek obję-
ty przebudową jest obecnie  
w złym stanie technicznym 
z licznymi ubytkami, prze-
łomami i wybojami. Taka 
sytuacja wiąże się z utrud-
nioną komunikacją dokucza-
jącą nie tylko mieszkańcom 
gmin Nozdrzec i Domaradz, 
ale również korzystającym  
z tej drogi mieszkańcom in-
nych powiatów (rzeszow-
skiego i przemyskiego) w szczególności 
w dostępie do Brzozowa oraz Domara-
dza.

Inwestycja pochłonie 4 miliony 
851 tysięcy złotych, z czego 70 procent 
pochodzić będzie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2007-2013, a 30 pro-
cent z budżetu powiatu brzozowskiego. 
Wykonawcą będzie firma „DROGBUD” 
Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z 
o.o., która wygrała przetarg.

Droga Barycz – Nozdrzec jest 
jednym z ważniejszych ciągów komuni-
kacyjnych w powiecie. Jest najkrótszym 
i najdogodniejszym połączeniem kilku 
miejscowości z północno – wschodnią 
częścią powiatu oraz gminami Nozdrzec 
i Domaradz. Z jednej strony łączy się  

Z korzyścią dla mieszkańców 

z drogą wojewódzką nr 835 Lublin – Prze-
worsk – Grabownica, z drugiej natomiast 

jest dogodnym połączeniem  
z drogą nr 884 Domaradz – 
Przemyśl. - Ta droga ma bardzo 
duże znaczenie szczególnie dla 
mieszkańców gminy Nozdrzec, 
którzy dzięki niej skracają sobie 
przejazd w kierunku Rzeszowa. 
Swoim położeniem łączy lokal-
ne i regionalne centra gospo-
darcze, komunikacyjne i kul-
turalne naszego województwa  
z północno – wschodnią częścią 
powiatu brzozowskiego – do-
dał Wicestarosta Brzozowski 

Janusz Draguła. Z modernizacji drogi 
najbardziej cieszą się oczywiście miesz-
kańcy okolicznych miejscowości, bo to 
do nich ten projekt jest skierowany. Po 
oddaniu drogi do użytku łatwiej dotrą do 
pracy i szkoły.

Realizacja projektu pozwoli na 
podniesienie standardu drogi w efekcie 
zastosowania dwóch nakładek bitumicz-
nych o łącznej grubości 10 centymetrów. 
Z powodu obecnego stanu techniczne-
go droga podzielona została na odcinki 
wymagające utworzenia odpowiedniej 
podbudowy i wykonania bitumicznej 
konstrukcji nawierzchni. W ramach prze-
budowy i udrożnienia odwodnienia za-
projektowano pogłębienie i odtworzenie 
rowów przydrożnych na całym odcinku 
drogi. W Nozdrzcu, od skrzyżowania  

Droga Barycz - Nozdrzec

i przedsiębiorców

z drogą wojewódzką w kierunku Hłudna, 
na odcinku o długości 1,25 km przewi-
dziano chodnik lewostronny. - To popra-
wi bezpieczeństwo pieszych. Jest to od-
cinek często uczęszczany, również przez 
dzieci, więc wybudowany chodnik będzie 
inwestycją jak najbardziej trafioną i po-
trzebną – powiedział Wicestarosta Janusz 
Draguła. Wymienione również zostanie 
oznakowanie drogi. Wzdłuż przebudo-
wywanej drogi, na 14 odcinkach (łącznie 
2,43 km), zamontowana zostanie bariera 
energochłonna. Pobocza przebudowane 
będą na długości 26,5 km po obu stronach 
drogi.

Sebastian Czech

Wicestarosta Brzozowski
Janusz Draguła

stosowania dwóch nakładek bitumicznych o łącznej 
grubości 10 cm. Na niektórych odcinkach, wyma-
gających takiego zabiegu, podbudowa drogi wzmoc-
niona będzie odpowiednim kruszywem. Przebudowie 
poddanych zostanie kilkanaście przepustów. Będą prze-
dłużone, a poza tym planowana jest odbudowa wlotów  
i wylotów przepustów rurowych.  Wykonane zosta-
ną pobocza oraz przeprowadzona będzie renowacja 
rowów. Łącznie utwardzonych ma być blisko 9,4 
kilometra poboczy. Zabezpieczony zostanie rów-
nież ponad 100-metrowy odcinek drogi w Temeszo-
wie przed osuwającymi się na jezdnię kamieniami  
i fragmentami skał. – Zważywszy na fakt, że trasa ta 
stanowi ważne ogniwo w sieci dróg powiatowych, 
realizacja projektu będzie spójna z inwestycjami pro-
wadzonymi w powiecie. Zrealizuje również cel zwięk-
szenia atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej 
– podkreślił Zygmunt Błaż.  

Zmodernizowane zostaną 3 zatoki autobusowe, zamontowane 
jednostronne bariery (o dwóch rzędach pasów) i bariery energochłonne  

o łącznej długości 480 metrów. Na dwóch mostach 
ułożona zostanie nowa nawierzchnia. Blisko 600-
metrowy odcinek leśny wyłożony zostanie płytami 
betonowymi (zbrojonymi) typu JOMB. 

W ramach przeprowadzania robót wykończe-
niowych nastąpi umocnienie skarp i dna kanałów 
płytami prefabrykowanymi. Całkowicie wymienione 
zostanie oznakowanie dróg (znaki nakazu, zakazu, 
ostrzegawcze i informacyjne). 
- Po zakończeniu projektu stan konstrukcji na-

wierzchni drogi zostanie dostosowany do obecnie 
przyjętych standardów. Wyremontowana droga ułatwi 

życie mieszkańcom powiatu brzozowskiego oraz turystom korzystającym  
z tego ciągu komunikacyjnego, prowadzącego na tereny atrakcyjne do od-
wiedzania – podsumował Zygmunt Błaż, Starosta Brzozowski.

Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż
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Domaradz

Sesje Rad Gmin z powiatu brzozowskiego:
Jasienica Rosielna

Marek Ćwiąkała
Wójt Gminy Jasienica Rosielna

Haczów

Tomasz Bober

8 lipca br. odbyła się XXIX sesja Rady Gminy  
w Jasienicy Rosielnej, na której zostały podjęte uchwa-
ły w sprawie:
- wprowadzenia zmian w budżecie gminy,
- zmiany Planu Odnowy Miejscowości Blizne na lata 

2008-2015
- zobowiązania do udostępnienia placów zabaw.

Ww. uchwały zostały podjęte w związku ze zło-
żonym przez Gminę wnioskiem o dotację na realizacje  
zadania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”  
na wykonanie 5 placów zabaw w Gminie Jasienica 
Rosielna.

Pełny tekst uchwał znajduje się na stronie http://
jasienica.bip.krosoft.pl w zakładce „Uchwały”.

25 czerwca br. odbyła 
się kolejna XXIX sesja Rady 
Gminy Haczów. Głównym 
tematem sesji było podjęcie 

Stanisław Jakiel
Wójt Gminy Haczów

uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały Wieloletniego Progra-

mu Inwestycyjnego Gminy Haczów,
-  zmian w budżecie Gminy Haczów na 

2009 rok

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

10 lipca br. odbyła się XXIX sesja 
Rady Gminy Domaradz, na której podję-
to uchwały w sprawie:
-  dokonania zmian w budżecie  gminy  na  2009 r.
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Golcowej
- zmieniającą uchwałę w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Doma-
radz
- nieodpłatnego nabycia działki na rzecz Gminy Domaradz
- nagrody jubileuszowej dla Wójta Gminy Domaradz

Ładne, stylowe ławki, skalniaki z kwiatowymi kompozy-
cjami, młode drzewka, które zastąpiły stare i przerośnięte - taką 
architekturę terenu można podziwiać przed budynkiem internatu 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ulicy Sien-
kiewicza w Brzozowie. Wszystko precyzyjnie zaplanowane i fa-
chowo wykonane. 

Etap pierwszy na finiszu
Taki jest efekt prac w ramach pierwszego etapu zmie-

niającego scenerię wokół internatu. – Ta część robót jest już na 
ukończeniu. Przed głównym wejściem do placówki wycięto część 
starych drzew, a także gałęzie, które były już niebezpieczne dla 
naszych wychowanków. Posadzone zostały młode drzewka i rośli-
ny. Wymieniamy również oświetlenie. Usunięto olbrzymie, stare 
lampy, a zamontowane będą nowe – relacjonuje przebieg prac 
Oktawia Piecuch Kierownik internatu. 

Zielona klasa
Prace związane z drugim etapem prowadzone będą od stro-

ny przedszkola. Na fundamentach starego garażu postawiona zo-
stanie altana otoczona prowadzącymi do niej ścieżkami. Znajdzie 
się też miejsce na asfaltowy skrawek, na którym wychowanko-
wie placówki będą mogli rysować kredą. Wszystko oświetlone, 
z nowo posadzonymi roślinami, spełniać będzie funkcję zielonej 
klasy. - Prace zaplanowane zostały na sierpień i myślę, że do 
września zdążymy z ich zakończeniem – mówi Oktawia Piecuch. 

Mini amfiteatr
Równie atrakcyjnie ma wyglądać część terenu od strony 

placu zabaw przedszkola. Plan trzeciego etapu, realizowanego 
już w przyszłym roku, zakłada wykonanie zadaszenia na ogni-
sko, utworzenie na skarpie mini amfiteatru z ławeczką. Pod ok-
nami internatu natomiast powstanie boisko sportowe do siatkówki  
i kometki, zaś od strony ulicy Sienkiewicza wychowankowie będą 
spędzać czas na nowym placu zabaw. Obiekty obsadzone zostaną 
też nowymi roślinami. Koszt całej inwestycji, którą finansuje Sta-
rostwo Powiatowe w Brzozowie, wyniesie 75 tysięcy złotych. 

Remonty w budynku
Remontowany jest też sam budynek internatu. 

Trwają prace adaptacyjne strychu, wymieniana jest sto-
larka okienna, stopniowo odnawiana będzie elewacja 

budynku. W tym roku zrobiony zostanie ponadto podjazd dla 
osób niepełnosprawnych do szkoły przysposabiającej do pracy. 
– Część materiałów już zakupiliśmy, drzwi wejściowe są zamon-
towane. Czekaliśmy aż wycięte zostaną drzewa i nie będzie już 
przeszkód w wykonaniu zadania – stwierdza Oktawia Piecuch. 
Starostwo w Brzozowie stara się o dofinansowanie inwestycji 
z PFRON-u. 

A wszytko to dla wychowanków
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Brzozowie przebywa obecnie 165 wychowanków, z czego 
50 całodobowo, mieszkając w internacie. – Przy naszym ośrod-
ku funkcjonuje szkoła przysposabiająca do pracy, a także gabi-
nety specjalistyczne, do których uczęszczają dzieci. Przebywają 
u nas dzieci od 6 miesiąca życia do 25 roku, z upośledzeniem od 
lekkiego do ciężkiego oraz z defektami fizycznymi – mówi Bar-
bara Kozak Dyrektor placówki. – Obiekt ten został przejęty od 
Zespołu Szkól Budowlanych. Prowadzone obecnie prace wokół 
budynku sprawią, że teren ten stanie się bardziej atrakcyjny dla 
wychowanków. Oprócz tego poprawi się jego estetyka – podsu-
mowuje Janusz Draguła Wicestarosta Brzozowski. 

Modernizacja terenu

Nowa architektura terenu przed budynkiem SOSW

Sebastian Czech

POWIAT  BRZOZOWSKI/ GMINY  POWIATU  BRZOZOWSKIEGO
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Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Brzozowie 

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

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozo-
wie informuje, że Krajowe Centrum ds. AIDS po raz kolejny 
prowadzi ogólnopolską kampanię społeczną 
mającą na celu podniesienie poziomu wiedzy 
o HIV i AIDS. Kampania skłania do refleksji 
i zachęca do podejmowania bezpieczniej-
szych zachowań, a także do poznania swoje-
go statusu serologicznego poprzez zrobienie 
testu w kierunku HIV. 

 Celem kampanii jest też uzmysłowie-
nie, że problem ten może dotyczyć każdego. 
W Polsce główną drogę zakażeń HIV stano-
wią obecnie ryzykowne zachowania seksual-
ne. Najczęściej zakażają się osoby w wieku 
od 18 do 39 lat, z przewagą osób do 29 roku 
życia. Dlatego też kampania jest skierowana 
przede wszystkim do osób młodych i aktywnych seksualnie 
– żyjących w związkach formalnych, nieformalnych i niepo-
siadających stałego partnera. 

Osoby w tym wieku są też najbardziej mobilne i wy-
jeżdżają zarówno w celach zarobkowych, jak i turystycznych, 
podróżują za granicę, ale też w kraju. Najliczniejszą grupę osób 
wyjeżdżających z Polski na co najmniej 2 miesiące stanowią 
osoby między 18 a 35 rokiem życia, stanu wolnego, mające co 
najmniej średnie wykształcenie i wyjeżdżające zarówno w ce-
lach zarobkowych (ponad 80%), jak i turystycznych. Grupę tę 

charakteryzuje duża aktywność seksualna i gotowość do poszuki-
wania lub zmiany partnera seksualnego. Często wyjazd oznacza 
rozłąkę ze stałym partnerem. Przekazy kampanii są skierowane 
także do osób przemieszczających się na terenie kraju.
Główne przekazy kampanii:
- Nieważne kim jesteś, gdzie jesteś, co robisz, jakie masz wy-

kształcenie czy też przekonania – HIV i AIDS może dotyczyć 
także Ciebie.

- Zawsze i wszędzie unikaj ryzykownych 
zachowań. HIV i AIDS nie zna granic.
- Seks, tak jak podróż, to wspaniałe przeży-
cie, może dawać dużo satysfakcji i szczęś-
cia, jeśli zadbamy o swoje bezpieczeństwo.
- Wykorzystuj wiedzę o HIV w praktyce. 
Negocjuj techniki bezpieczniejszego seksu, 
używaj prezerwatywy. Nie bój się rozma-
wiać o przeszłości seksualnej partnera.
- Zrób test na HIV, dowiedz się jaki jest 
Twój status serologiczny.

W ramach kampanii powstały czte-
ry kreacje: „Wakacje marzeń 2099 zł. HIV 
gratis.” z myślą o osobach podróżujących 

turystycznie, „Praca za granicą 1250 €. HIV  gratis.” dla osób wy-
jeżdżających do pracy, „Przystanek w podróży 50 zł. HIV gratis.” 
dla  klientów osób sprzedających usługi seksualne oraz czwarta 
– „Wyjazd służbowy. Dieta 45 €. HIV gratis.” dla podróżujących 
służbowo.         

Wszystkie kreacje łączy proste, uniwersalne logo – waliz-
ka z jednoznacznym komunikatem „Wróć bez HIV”. Kampania 
„Wróć bez HIV” zakończy się 1 grudnia 2009 wraz z obchodami 
Światowego Dnia AIDS. Mamy nadzieję, że do grudnia każdy 
zapamięta walizkę z napisem „Wróć bez HIV”.

Przed HIV musisz 
bronić się sam

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

Razem przeciwko uzależnieniom
„W życiu dróg wiele jest, którą wybrać, jak iść…” - pod takim 

hasłem Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Brzozowie 
(Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia) ogłosiła konkurs ry-
sunkowy podczas oazy w Domaradzu. Opiekunami 59-osobowej grupy 
młodzieży byli ks. Paweł Wielgus oraz ks. Wojciech Matwiej. Opiekuna-
mi grup w konkursie byli kleryk Mateusz Rutkowski, a także animatorki 
Natalia Rutkowska i Jolanta Daraż.

 30 lipca br. odbyło się podsumowanie całej akcji, na które złoży-
ła się ocena prac konkursowych wraz z wyłonieniem trzech pierwszych 
miejsc oraz wykład Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Brzozowie Tadeusza Pióro na temat zapobiegania uzależnieniom. 

W konkursie wzięły udział 22 osoby. Komisja w składzie: kleryk 
Mateusz Rutkowski (przewodniczący), animatorki Jolanta Daraż i Nata-
lia Rutkowska oraz pracownicy PSSE w Brzozowie Ewa Anioł-Potoczna 
i Małgorzata Szpiech wyłoniła zwycięzców konkursu. I miejsce zdobyła 
Anna Osadczuk (Ustrzyki Dolne). Miejsce drugie zostało przyznane Ro-
bertowi Karwat (Tuchów), natomiast trzecie Marzenie Mól (Targowiska). 

Wyniki te zostały przedstawione po wykładzie, który wygłosił 
PPIS w Brzozowie. Następnie T. Pióro wraz z klerykiem M. Rutkow-
skim nagrodzili zwycięzców oraz pozostałych uczestników konkursu 
dyplomami i nagrodami. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Brzozowie wręczył także podziękowania i upomin-
ki księżom, klerykowi i animatorkom zajmującym się 
konkursem.

Sponsorami nagród, a tym samym współorga-
nizatorami tej akcji byli: Dyrektor Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie, Muzeum 
Regionalne w Brzozowie i Huta Szkła „KAMA” Pań-
stwa Masłyków. 

Wręczenie nagród  w konkursie
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Oficer Prasowy
asp. mgr Joanna Kędra-Ohar

Komenda Powiatowa Policji 
w Brzozowie

ul. Witosa 9, 36-200 Brzozów
tel. 013 43 08 310, fax. 013 43 08 319

e-mail:brzozow@podkarpacka.policja.gov.pl 

Pomalowane elewacje budynków szkoły, piekarni, dworca, sklepu 
oraz samochód to bilans nocnej wycieczki po Brzozowie dwóch miesz-
kańców miasta. Młodzi ludzie farbą w sprayu wymalowali napisy. Trzy 
godziny później policjanci zatrzymali graficiarzy. 

8 lipca patrolujących miasto policjantów zaalarmował pracownik 
piekarni, który na budynku zauważył wymalowane sprayem napisy. Po-
licjanci udali się we wskazane miejsce. Jadąc w kierunku piekarni funk-
cjonariusze dostrzegli napisy na budynku szkoły. Następnie po dokład-
nym sprawdzeniu miasta okazało się, że podobne napisy znajdują się 

Pies doprowadził 
do graficiarzy

na przystanku, dworcu, sklepie oraz zaparkowanym 
seacie toledo. Niezwłocznie rozpoczęto poszukiwa-
nia sprawców. Użyto psa tropiącego, który podjął  
trop i doprowadził policjantów do mieszkań spraw-
ców. Okazało się, że są to zagorzali kibice Brzozovi.  
W domu jednego z nich policjanci znaleźli pojemniki 
z farbą.

   Młodzi ludzie usłyszeli zarzuty oraz złożyli 
wyjaśnienia, przyznając się do zarzucanych im czy-
nów. Grozi im do 5 lat więzienia.

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

Zniszczona przez graficiarzy elewacja piekarni

33-letni mieszkaniec Domaradza, podejrzany o zabójstwo swojej 
matki najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Sąd Rejonowy w Brzo-
zowie tymczasowo aresztował mężczyznę. Za popełnioną zbrodnię grozi 
mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

13 lipca  dyżurny Policji w Brzozowie został powiadomiony przez 
mieszkańca Domaradza o tym, że najprawdopodobniej w wyniku ugodze-
nia nożem zmarła jego matka. Kilka minut później na miejscu zdarzenia 
byli już policjanci. Przed domem funkcjonariusze zastali 33-letniego męż-
czyznę, który poinformował, że w nocy zabił swoją matkę. Po wejściu do 
budynku, w przedpokoju policjanci ujawnili zwłoki kobiety z ranami cię-
tymi i kłutymi w okolicach klatki piersiowej i szyi co świadczyło, że padła 
ofiarą zabójstwa.

Policjanci zebrali i zabezpieczyli ślady oraz przeprowadzili oględzi-
ny miejsca zbrodni. Funkcjonariusze zabezpieczyli noże, których mężczy-

zna najprawdopodobniej użył do zabicia matki.  
W związku z podejrzeniem zabójstwa 33-letni 

mieszkaniec Domaradza został zatrzymany. W chwili 
zatrzymania mężczyzna był trzeźwy.

14 lipca prokurator przesłuchał mężczyznę  
i przedstawił mu zarzut zabójstwa. 15 lipca zatrzyma-
ny został doprowadzony do sądu z wnioskiem o tym-
czasowe aresztowanie. Sąd Rejonowy w Brzozowie 
przychylił się do wniosku i aresztował podejrzanego 
na trzy miesiące.

Zabił swoją matkę

Od 1 lipca br. Komendant Powiatowy Policji 
w Brzozowie mł. insp. Marek Kochanik wprowadził 
zmiany w strukturze organizacyjnej Komendy Powia-
towej Policji w Brzozowie. W miejsce dotychczaso-
wych Rewirów Dzielnicowych wprowadzone zostały 
Posterunki Policji. Na czele każdego posterunku stoi 
kierownik. Służbę pełnią w nich także dzielnicowi, 
asystenci oraz policjanci. Asystenci to policjanci zaj-
mujący się prowadzeniem postępowań przygotowaw-
czych w tym śledztw i dochodzeń.

Do przeprowadzenia zmian w dużej mierze 
przyczyniła się różnorodność zdarzeń i zagrożeń  
z równoczesnym zwiększeniem ich ilości na tere-
nie poszczególnych gmin. Zmiany te z pewnością 
przyczynią się także do zwiększenia bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu brzozowskiego oraz ułatwią 
zwykłemu obywatelowi dostęp do policji. Teraz wiele 
spraw mieszkańcy powiatu będą mogli załatwiać na 
posterunkach. Wprowadzone zmiany mają także uza-
sadnienie logistyczne. Dzięki nim możliwe jest zago-
spodarowanie i wykorzystanie w pełni obiektów, w 
których znajdują się poszczególne posterunki. 

Struktura Posterunków Policji w powiecie 
brzozowskim
Dydnia -  Kierownik asp. Mieczysław Pilszak
Dzielnicowi 
- mł. asp. Piotr Skubisz (Jabłonka, Wydrna, Koń-

skie, Witryłów,)
 - st. sierż. Robert Oleszko (Niebocko, Grabówka, 

Niewistka, Obarzym)
 - st. sierż. Witold Zubel (Dydnia, Krzemienna, 

Ulucz, Krzywe, Temeszów, Jabłonica Ruska)
Jednoosobowe Stanowisko ds. kryminalnych - asy-
stent  mł. asp. Józef  Rzepka
Policjant - post. Adam Albert
Nozdrzec -  Kierownik st. asp. Marek Sowa
Dzielnicowi 
- asp. szt. Adam Zaremba (Nozdrzec, Siedliska, 

Huta Poręby, Wołodź)
- mł. asp. Robert Rachwalski 
(Wara, Izdebki),
-  mł. asp. Piotr Słaby (Hłudno, Wesoła)
Jednoosobowe Stanowisko ds. kryminalnych - asy-
stent  asp. szt. Marian Woźniak
Policjant - st. post. Bogdan Milczanowski 
Domaradz - Kierownik asp. szt. Edward Woźniak
Dzielnicowi 

- mł. asp. Krzysztof Skotnicki (Domaradz)

Policyjne zmiany

asp. Mieczysław Pilszak

st. asp. Marek Sowa

asp. szt. Edward Woźniak



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

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE
- asp. Stefan Szpienik (Golcowa, Barycz)
Jednoosobowe Stanowisko ds. kryminalnych - asystent asp. 

szt. Zbigniew Śmiałko
Policjant - sierż. Witold  Bury 
Jasienica Rosielna -  Kierownik asp. 
szt. Jerzy Dudycz
Dzielnicowi
-mł. asp. Bogdan Wolanin (Jasienica 
Rosielna, Orzechówka)
- sierż. szt. Marek Kaczor ( Blizne, 
Wola Jasienicka)

Jednoosobowe Stanowisko ds. krymi-

nalnych - referent post. Sebastian Garbiński
Policjant - post. Daniel Śnieżek  
Haczów - Kierownik nadkom. Stanisław 
Supel  
Dzielnicowi
- st. asp  Piotr Frydrych (Haczów, Malinów-
ka, Jabłonica Polska)
- mł. asp. Dariusz Ptak (Trześniów, Buków, 
Jasionów, Wzdów)
Jednoosobowe Stanowisko ds. kryminalnych 
- asystent st. asp. Piotr Głąb 

Policjant - sierż. Krzysztof Uklejaasp.szt. Jerzy Dudycz

nadkom. Stanisław Supel

Magdalena Pilawska

24 lipca br. minęła 90 rocznica powołania do życia Policji Pań-
stwowej. Dzień ten ustawą o Policji został ustanowiony Świętem Po-
licji. Jest to szczególny dzień dla wszystkich policjantów. W tym dniu 
w sposób wyjątkowy docenia się ich odpowiedzialną służbę i poświę-
cenie. Uroczystości z okazji Święta Policji w Komendzie Powiatowej 
Policji w Brzozowie odbyły się w piątek 31 lipca. Ten uroczysty dzień 
był dla brzozowskich policjantów dniem podziękowań, odznaczeń  
i awansów. 

 Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kolegiacie Brzozow-
skiej. Po mszy ksiądz Infułat Julian Pudło poświęcił nowe radiowozy. 
Następnie  na placu przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji  
w Brzozowie odbyła się uroczysta odprawa z udziałem Zastępcy 
Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie  
mł. insp. Andrzeja Sabika. W uroczystości udział wzięli Poseł na Sejm 
RP Adam  Śnieżek, ksiądz Infułat Julian Pudło, Starosta Brzozowski 
Zygmunt Błaż, Przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego Henryk 
Kozik, Z-ca Burmistrza Brzozowa Piotr Stańko, Prezes Sądu Rejono-
wego w Brzozowie Maria Olszewska, Z-ca Prokuratora Rejonowego  
w Brzozowie Ryszard Sawicki, Wójta Gminy Haczów Stanisław Jakiel, 
Wójt Gminy Domaradz Jan Pilch, Z-ca Wójta Gminy Dydnia Stanisław 
Pałys, Z-ca Naczelnika ds. Operacyjno-Rozpoznawczych Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Krzysztof Folta.

 Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie mł. insp. Marek 
Kochanik podkreślił znaczenie 
służby jaką na co dzień pełnią 
brzozowscy policjanci - Święto 
Policji jest dla nas uhonorowa-
niem ciężkiej i pełnej poświę-
ceń służby, przypomina także  
o randze zawodu, jest okazją do 
chwili refleksji i podjęcia oce-
ny postaw i osiągnięć - powie-
dział mł. insp. Marek Kocha-
nik. Komendant podziękował 
także przedstawicielom samo-
rządu za pomoc w utrzyma-
niu porządku i bezpieczeństwa 
na terenie powiatu brzozowskiego - Dziękuję za bardzo dobrą współ-
pracę i wszelką pomoc. Dobra współpraca i pomoc finansowa prze-
kłada się na poprawę bezpieczeństwa na terenie poszczególnych gmin  
i powiatu brzozowskiego - podkreślił komendant Kochanik.  

Słowa uznania za trud policyjnej służby i serdeczne życzenia na 
ręce Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie złożyli Poseł na 
Sejm RP  Adam Śnieżek, ksiądz Infułat Julian Pudło, Starosta Brzozow-
ski Zygmunt Błaż. Słowa podziękowania oraz uznania i szacunku skie-
rowała także Prezes Sądu Rejonowego w Brzozowie Maria Olszewska 
oraz przedstawiciel KPSP w Brzozowie mł. bryg. Krzysztof Folta, który 
wyraził przekonanie, że dotychczasowa dobrze układająca się współ-
praca  i współdziałanie pomiędzy jednostkami Policji oraz Państwowej 
Straży Pożarnej będą nadal utrzymywane i rozwijane.

 Z-ca Podkarpackiego Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Rzeszowie mł. insp. Andrzej Sabik po-
dziękował wszystkim policjantom oraz pracownikom 
Policji za rzetelną, sumienną i pełną poświęceń służbę. 
Komendant podziękował także władzom miasta, powia-
tu, przedstawicielom sądu i prokuratury za współpracę  
i wspieranie policyjnych działań w zakresie zapobiega-
nia i zwalczania przestępczości.

 W tym uroczystym dniu nie zabrakło także od-
znaczeń i awansów. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
odznaczył „Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę” 
asp. szt. Zdzisława Borka. Minister Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji odznaczył brązową odznaką „Za-
służony Policjant” asp. Zenona Myćkę. Komendant 
Główny Policji na stopień podinsp. mianował nadkom. 
Andrzeja Burego.

Podkarpacki Komendant Wojewódzki 
Policji mianował na wyższe stopnie:
- aspiranta sztabowego: st. asp. Kazmie-
rza Barańskiego, st. asp. Ludwika Cyrana,  
st. asp. Mieczysława Pilszaka. 
- starszego aspiranta: asp. Waldemara 
Adamczaka, asp. Piotra Frydrycha, asp. 
Adama Ruchlewicza
- aspiranta: mł. asp. Roberta Bartkowskie-
go, mł. asp. Joannę Kędra - Ohar, mł. asp. 

Bogdana Wolanina
- młodszego aspiranta: sierż. szt. Marka Kaczora, sierż. 

szt. Roberta Oleszko, st. sierż. Witolda Zubel, sierż. 
Agnieszkę Wróbel

- sierżanta sztabowego: st. sierż. Tadeusza Cichockiego
- starszego sierżanta: sierż. Wiesława Jurka, sierż. 

Krzysztofa Ukleję
- sierżanta: post. Alicję Darowską, post. Małgorzatę Ja-

kima, post. Wiolettę Szul, post. Magdalenę Kaszowską, 
post. Mateusza Szarka

6. post. Łukasza Szczypka, post. Sebastiana Garbińskie-
go. 

Święto Policji w Brzozowie

K. Barański został mianowany na aspiranta sztabowego

Wręczenie odznaczeń

Oficer Prasowy
asp. mgr Joanna Kędra-Ohar
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KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W BRZOZOWIE
ul. A. Mickiewicza 1, 36-200 Brzozów

tel. (0-13) 43-411-41, fax (0-13) 43-440-00
e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl

ZAPRASZAMY   NA   NASZĄ  STRONĘ !!!

http://www.straz.brzozow.pl
https;//binp.info/kppspbrzozow/

10 lipca br. doszło do wypadku samochodowego  
w Dydni. Na miejsce zdarzenia przybyły 3 zastępy z JRG 
Brzozów. Strażacy zastali w przydrożnym rowie samo-
chód osobowy Fiat Cinquecento, w którym uwięzione 
były 3 osoby. Na poboczu drogi po przeciwnej stronie 

znajdował się samochód Mercedes Sprinter, którego kie-
rowca i pasażer z lekkimi obrażeniami znajdowali się 
poza pojazdem. Przyczepa ciągnięta przez mercedesa 
znajdowała się w przydrożnym rowie. 

Pożar DPS w Orzechówce
20 czerwca br. dyżurny w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Brzozowie 

otrzymał zgłoszenie o pożarze Domu Pomocy Społecznej w Orzechówce. Niezwłocznie 
na miejsce zdarzenia zadysponował on 4 zastępy z JRG Brzozów, a także 8 zastępów 
z OSP: Orzechówka, Blizne, Jasienica Rosielna, Stara Wieś i Humniska. Na miejscu 
strażacy zastali obiekt palący się na wysokości poddasza. 

Po ustaleniu, iż wewnątrz budynku znajduje się jeszcze jedna osoba, ratow-
nicy dość szybko ją zlokalizowali i ewakuowali z płonącego budynku. Została ona 
przekazana pod opiekę zespołowi karetki Pogotowia Ratunkowego, następnie  
z symptomami podtrucia dymem odwieziona do miejscowego szpitala. Na miejsce 
prowadzonych działań przybyły kolejne jednostki OSP, a także Zastępca Komendan-
ta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie, Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie oraz 
Starosta Brzozowski.

Strażacy podali jeden prąd wody w natarciu wewnątrz budynku oraz dwa prądy 
wody na poddasze poprzez wykonane wcześniej otwory w konstrukcji dachu i przez 
okno. Ponadto jeden prąd wody podano także przy użyciu specjalistycznego podnoś-
nika SH-18.

Z chwilą lokalizacji źródła pożaru włączono do działań specjalny agregat oddy-
miający i po raz kolejny przeszukano wszystkie pomieszczenia, aby upewnić się, że 
w budynku nikt się nie znajduje. Po zakończeniu czynności gaśniczych przystąpiono 
do prac rozbiórkowych nadpalonych elementów konstrukcji budynku. Osoby zamiesz-

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

kujące obiekt przewiezione zostały do 
Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie. 
Spaleniu uległo jedno pomieszczenie na 
poddaszu i częściowo korytarz.

fot. Jacek Kędra

Poddasze DPS w Orzechówce  po pożarze

Pożar w restauracji 

25 czerwca br. miał miej-
sce pożar w restauracji „Pałaco-
wa” w Grabownicy. Na miejsce 
zdarzenia zadysponowane zo-
stały 4 zastępy z JRG Brzozów, 
oraz 3 zastępy z OSP Grabowni-
ca, Humniska oraz Górki. Oka-
zało się, że w pomieszczeniu 
magazynowym budynku paliły 
się zamrażarki, a w całym obiek-
cie panowało bardzo duże zady-
mienie.

Jako pierwsi przybyli stra-
żacy z JRG Brzozów, którzy po-

dali jeden prąd wody w natarciu na palące się zamrażarki oraz jeden 
prąd z drabiny na pomieszczenia powyżej. W tym samym czasie ra-
townicy sprawdzili pomieszczenia w całym budynku, aby wykluczyć 
obecność ludzi. 

Na miejsce przybyły kolejne jednostki OSP, które włączyły się 
do działań. Po ugaszeniu pożaru przewietrzono pomieszczenia w ca-
łym  obiekcie. Spaleniu uległy zamrażarki oraz instalacja elektryczna, 
zaś okopceniu uległy ściany oraz wystrój wnętrza.

fot. Mirosław Szmyd „Pałacowa”
Wypadek w Dydni

Spalony sprzęt w restauracji „Pałacowa”

W Fiacie Cinquecento uwięzione były trzy osoby

fot. Bogdan Biedka
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Strażacy z JRG Brzozów zabezpieczyli miejsce zdarzenia, 

a następnie przy pomocy narzędzi hydraulicznych odcięli dach 
pojazdu i odciągnęli kolumnę kierowniczą, po czym uwolnili 
uwięzione w nim 2 osoby. U trzeciej osoby znajdującej się w po-
jeździe lekarz stwierdził zgon. Na miejsce przybyła trzecia ka-
retka i drugi patrol policji. Po przeprowadzonych czynnościach 
reanimacyjnych stwierdzono zgony u dwóch kolejnych osób. 

DZIAŁANIA  PSP  W  BRZOZOWIE  
W  OKRESIE  OD  01. 01.  DO  15. 07. 2009 r.

W okresie od 1 stycznia do 15 lipca br. Komenda Powiatowa Państwo-
wej Straży Pożarnej w Brzozowie odnotowała 662 zdarzenia, w tym 59 poża-
rów. W działaniach związanych z ich gaszeniem wzięło udział 150 zastępów 
straży pożarnej, w składzie 615 ratowników PSP i OSP. W opisywanym okre-
sie miało również miejsce 559 miejscowych zagrożeń, likwidacji w których 
brało udział 626 zastępów w składzie 2301 ratowników. Odnotowano 4 fał-
szywe alarmy.

Na miejsce wypadku przybyło Pogotowie Energetyczne 
(w celu naprawy uszkodzonego słupa), dowódca JRG oraz gru-
pa dochodzeniowa policji, prokurator i biegły sądowy do spraw 
wypadków drogowych. Po zakończeniu czynności dochodzenio-
wych przez policję i biegłego, ciała osób zostały zabrane przez 
zakład pogrzebowy, natomiast uszkodzone pojazdy przez pomoc 
drogową. Jezdnie uprzątnięto z pozostałości powypadkowych. 

25 czerwca br. na terenie powiatu brzozowskiego w wy-
niku intensywnych opadów deszczu oraz przemieszczających 
się burz, doszło do podtopienia domów, gospodarstw rolnych 
oraz budynków publicznych. Centrum Powiadamiania Ra-
tunkowego w KP PSP Brzozów odnotowało 310 interwencji,  
w których zaangażowane było łącznie 319 zastępów i 1434 stra-
żaków z JRG Brzozów i OSP z terenu powiatu brzozowskiego.

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

Informacja o działaniach powodziowych 
na terenie powiatu brzozowskiego

fot. Mirosław Szmyd

Zalane tereny na ul. Legionistów

Jednostki te brały czynny udział, głównie przy zabezpiecze-
niu obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej. Strażacy 
układali worki z piaskiem, udrażniali przepusty drogowe, wypom-
powywali wodę z obiektów użyteczności zarówno publicznej, jak  
i budynków mieszkalnych.

Ponadto działania prowadzone były również przy zabezpie-
czeniu i ratowaniu infrastruktury technicznej. Jednak najważniej-
szym zadaniem wymienionych jednostek i priorytetem było zadba-
nie o bezpieczeństwo mieszkańców. 

Utrudnieniem dla służby dyżurnej Centrum Powiadamiania 
ratunkowego w KP PSP Brzozów w trakcie powodzi była awaria 
centrali telefonicznej oraz uszkodzenie manipulatora radiotelefonu 
kanału powiatowego, co utrudniało kontakt radiowy z jednostkami 
działającymi w terenie. W kolejnym dniu działań tj. 26 czerwca br. 
Wojewódzkie Stanowisko Kierowania w Rzeszowie zadyspono-
wało 3 jednostki z OSP: Barycz, Jabłonka, Jabłonica Polska oraz 
zastęp z JRG Brzozów do pomocy w usuwaniu skutków powodzi 
w Ropczycach. 2 lipca br. WSKR w Rzeszowie po raz kolejny za-
dysponowało 6 zastępów z jednostek OSP będących w Krajowym 
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym tj.: Blizne, Grabownica, Haczów, 
Trześniów, Domaradz oraz Dynia do dalszej pomocy przy usuwa-
niu skutków powodzi.

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

19 lipca br. dyżurny Centrum Powiadamiania Ratun-
kowego w Brzozowie otrzymał zgłoszenie o pożarze stodoły  
w Starej Wsi, po czym zadysponował tam 2 zastępy z JRG 
Brzozów oraz 6 zastępów z OSP: Blizne, Stara Wieś, Przysiet-
nica, Humniska. 

Strażacy zastali palący się budynek gospodarczy po-
kryty eternitem. Pożarem objęta była już cała powierzchnia 
budynku. Zastęp JRG Brzozów zabezpieczył 
miejsce zdarzenia i podał 2 prądy wody w na-
tarciu i w obronie. 

Przybywające kolejno jednostki OSP 
Stara Wieś, Blizne, Humniska i Przysietnica 
włączyły się do działań i zbudowały 2 punkty 
czerpania wody na rzece Stobnica. Na koniec 
strażacy całkowicie usunęli siano i słomę oraz 
sprawdzili pozostałą część budynku, po czym 
przekazali miejsce pożaru właścicielowi. 

Pożar stodoły 
w Starej Wsi

 Informacje zebrał i opracował: 
    mł. kpt. Tomasz Mielcarek  

Spalona stodoła w Starej Wsi

fot. Tomasz Mielcarek  
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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

1. Kucharz (praca w Bieszczadach)
2. Nauczyciel nauczania początkowego
3. Piekarz (praca w Domaradzu) 

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 05. 08. 2009 r.
4. Kierowca kat. C+E
5. Sprzedawca odzieży 
    (praca w Domaradzu)
6. Kasjer - sprzedawca paliw

7. Szwaczka (osoba niepełnosprawna)
8. Operator maszyn do obróbki 
    drewna (osoba niepełnosprawna) 

Ciągłe zmiany zachodzące na rynku pracy powodują, że wzrastają potrzeby, 
oczekiwania w zakresie posiadania nowych, czy szczegółowych informacji o pracy, 
wymaganych kwalifikacji na różnych stanowiskach pracy, możliwości kształcenia 
i doskonalenia zawodowego. Informacje takie mogą stać się dla osoby bezrobotnej 
lub poszukującej pracy szansą do rozpo-
częcia nowego etapu w życiu. 

Doradcy Zawodowi w Powiato-
wym Urzędzie Pracy w Brzozowie wy-
chodzą naprzeciw tym oczekiwaniom, 
mianowicie w ramach poradnictwa 
zawodowego gromadzą, aktualizują  
i tworzą informację zawodową. Czym 
jest informacja zawodowa? Spotykamy 
się z różnymi definicjami tego pojęcia. 
Ogólnie mówiąc informacja zawodowa 
to zbiór wiadomości o zawodzie, który 
zawiera dane charakteryzujące określony 
zawód dla osób wybierających kierunek 
kształcenia, uzupełniających kwalifika-
cje zawodowe lub zmieniających zawód. 

Pełna informacja zawodowa za-
wiera opis pracy łącznie z analizą pracy i funkcji pracowniczych oraz warunków 
pracy. Obejmuje ona również wymagania zdrowotne (kwalifikacje, wymagane ce-
chy psychofizyczne, przeciwwskazania zdrowotne), możliwości kształcenia i roz-
woju zawodowego jak i możliwości zatrudnienia. Informacja zawodowa jest ściśle 
związana ze światem pracy i jest wykorzystywana w procesie rozwoju kariery za-
wodowej. W procesie doradztwa zawodowego przekaz informacji zawodowej ma 
charakter instrumentalny – oznacza to, że doradca poprzez udzielenie informacji 
realizuje takie cele jak: zmiana postawy radzącego się wobec konieczności zmiany 
zawodu, zmiana aktywności klienta na rynku pracy, zmiana preferencji zatrudnienia 
lub kształcenia na bardziej realne dostosowane do współczesnego rynku pracy.

Doradcy Zawodowi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie udzielają 
klientom informacji zawodowej w formie indywidualnej i grupowej. W tej pierwszej 
podczas konsultacji indywidualnych doradca przekazuje informacje potrzebne dla 
klienta, najczęściej jest to wiedza na temat zawodów, sytuacji na rynku pracy, możli-
wości podnoszenia lub uzupełniania kwalifikacji zawodowych. Natomiast grupowa 
informacja zawodowa to spotkanie dla grupy osób bezrobotnych lub poszukujących 
pracy. Nasi klienci tutaj uzyskują informacje o podstawowych usługach rynku pra-
cy, o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy o możliwości kształcenia oraz  
o możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej. 

Przedstawiany jest również aktualny plan szkoleń oraz warunku kwalifikacji 
na poszczególne z nich. Zarówno podczas informacji indywidualnej czy grupowej 
klienci korzystają ze zbiorów informacji zawodowej w formie drukowanej, audio-

Informacja Zawodowa 
– krok do podjęcia decyzji zawodowej

Lidia Rychlicka 
Doradca Zawodowy PUP w Brzozowie

wizualnej i komputerowej. Są to:
• Krajowy Standard Kwalifikacji Zawo-

dowych opracowany przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej Departament 
Rynku Pracy, teczki z opisem zawodów 
popularnych na rynku pracy,

• „Przewodnik po Zawodach” 7-tomowa 
publikacja zawierająca charakterystyki 
546 zawodów. Korzystają z niej osoby, 
które chcą dokonać wyboru zawodu po raz 
pierwszy, zmieniające zawód lub klienci 
potrzebujący wiarygodnych informacji  
o różnych zawodach występujących na 
rynku pracy. Charakterystyka danego za-
wodu zawiera dokładny opis zadań i czyn-
ności, obraz środowiska pracy, warunki or-
ganizacyjne, wymagania psychologiczne, 
wymagania fizyczne i zdrowotne, warunki 
podjęcia pracy przez dorosłych oraz opis 
zawodów pokrewnych, 

• informatory o szkołach różnego typu o za-
sięgu krajowym i lokalnym,

• poradniki, katalogi, wzory życiorysów i li-
stów motywacyjnych, 

• adresy stron internetowych przydatnych  
w poszukiwaniu pracy,

• broszury i ulotki informacyjne,
• filmy o zawodach m.in. „Kalejdoskop za-

wodów” – program multimedialny prezen-
tujący specyfikę różnych zawodów, które 
są najczęściej wybierane oraz nowych za-
wodów z przyszłością, 

• filmy instruktażowe dotyczące zasad au-
toprezentacji, komunikacji niewerbalnej, 
asertywności, skutecznych negocjacji, ak-
tywnych metod poszukiwania pracy.

Klienci mają również możliwość  
skorzystania z zasobów bibliotecznych za-
wierających publikacje na temat rynku pra-
cy, poszukiwania pracy oraz z zakresu psy-
chologii, socjologii i pedagogiki.  

Wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy do korzystania z informacji i zaso-
bów informacji zawodowej u Doradców Za-
wodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Brzozowie przy ul. Kościuszki 2, I piętro, 
pok. nr 2.
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JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU

Rok 2009 w Brzozowie obfituje w liczne jubileusze  
i rocznice. W tym roku Brzozów obchodzi wspaniały jubileusz 
650-lecia istnienia. Już rozpoczęły się obchody upamiętniające 
historię naszego miasta: imprezy artystyczne, wystawa fotogra-
ficzna, itp.

W tym roku swoje jubileusze będą obchodzić również 
dwie zasłużone dla Brzozowa szkoły. Wielki jubileusz 100-lecia 
istnienia obchodzi I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza 
Wielkiego w Brzozowie oraz jubileusz 50-lecia istnienia Zespół 
Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie.  
W obu szkołach od wielu miesięcy trwają intensywne przygoto-
wania do tych uroczystości. Obchodom rocznicowym towarzy-
szyć będą zjazdy absolwentów, imprezy artystyczne, jak rów-
nież wydane zostaną okolicznościowe publikacje.

Warto przypomnieć, że obchody jubileuszu 100-le-
cia Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie odbędą się  
w dniach 18-20.09.2009 r., natomiast obchody jubileuszu 50-
lecia Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie w dniach  
3-4.10.2009 r. W obu szkołach działają komitety organizacyjne, 
które do końca wakacji przyjmują zgłoszenia absolwentów (LO 
tel. 013-43-417-74 i ZSB tel. 013-43-418-51).

Dla upamiętnienia tych wspaniałych rocznic w dniach  
19-20 czerwca br. odbył się okolicznościowy wyjazd w Biesz-
czady nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z LO, ZSB i ZSE. 
Wyjazd odbył się pod hasłem „150 lat LO i ZSB w Brzozowie”. 
Szczytne jubileusze obu szkół miały być upamiętnione wejściem 
na najwyższy szczyt w Bieszczadach – Tarnicę.

Oferta wyjazdu została skierowana do nauczycieli, miłoś-
ników turystyki pieszej. Program wyjazdu obejmował zwiedza-
nie atrakcyjnych miejsc w Bieszczadach i przejście ciekawego 
szlaku turystycznego. 

Pierwszego dnia zwiedziliśmy wspaniałą cerkiew  
w miejscowości Równia. Następnie ze względu na niesprzyja-
jącą pogodę zrezygnowaliśmy ze zwiedzania cerkwi w Smolni-
ku i pojechaliśmy na początek naszego szlaku do Wołosatego. 
Tam podzieliliśmy się na dwie grupy. Część uczestników z ZSE  
z uwagi na bardzo trudne warunki na szlaku wybrało inną tra-
sę, przejście z Przełęczy Wyżniańskiej na Połoninę Caryńską Z pozdrowieniami  dla uczestników wyjazdu

 Krzysztof Urbanek

i do Ustrzyk Górnych. Pozostali z LO i ZSB mimo trudnych 
warunków atmosferycznych wybrali wariant Wołosate - Tarni-
ca (1346m.) - Krzemień (1335m.) - Bukowe Berdo (1238m.) 
– Muczne.

Po dotarciu na Przełęcz Siodło (1286m) pod Tarnicą, mu-
sieliśmy podjąć decyzję czy przy tak niesprzyjającej pogodzie 
wchodzimy na Tarnicę, czy idziemy dalej do Mucznego. Po kil-
kunastu minutach marszu w trudnych warunkach, ujrzeliśmy we 
mgle krzyż na Tarnicy. Wróciliśmy z Tarnicy na Przełęcz Siodło 
i kierowaliśmy się niebieskim szlakiem w kierunku Bukowe-
go Berda. Przed nami było forsowne podejście na Krzemień 
(1335m.). Niestety brak widoczności nie pozwolił podziwiać 
wspaniałej panoramy pasma Tarnicy i Szerokiego Wierchu. 

Wspięliśmy się na kulminację Krzemienia, a następnie po 
krótkim odpoczynku ruszyliśmy na Bukowe Berdo (1238m.). 
Nasza grupa poruszała się w bardzo dobrym tempie, mimo bar-
dzo trudnych warunków na szlaku. Po wejściu w skaliste pas-
mo Bukowego Berda towarzyszyły nam przepiękne widoki gi-
nących we mgle skał. Gdy doszliśmy do rozwidlenia szlaków, 
skręciliśmy w prawo i żółtym szlakiem zeszliśmy do Mucznego. 
Wieczorem po kolacji spotkaliśmy się wszyscy przy kominku, 
w gościnnym ośrodku „Pod Bukowym Berdem w Mucznym” 
aby podzielić się wrażeniami z przebytych szlaków. Po kilku 
godzinach wypoczynku, gdy minęło zmęczenie, dostrzegliśmy 
radość ze wspólnej wędrówki oraz niepowtarzalny klimat biesz-
czadzkiej przyrody. 

Uczestnicy wyjazdu zwiedzili cerkiew w Równi

Wyprawa w Bieszczady

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. 
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PRZEWODNIK  ROLNIKA

AGENCJA  RESTRUKTURYZACJI I  MODERNIZACJI  ROLNICTWA
PODKARPACKI  ODDZIAŁ  REGIONALNY 

Bieżący rok wprowadza 
wiele nowości w zakresie rejestra-
cji zwierząt gospodarskich. Są to 
zagadnienia, o których rolnicy in-
formowani już byli w trakcie wielu 
szkoleń i spotkań informacyjnych. 
Wiele informacji na ten temat moż-
na było również znaleźć w mediach. 
Dla przypomnienia przedstawiamy 
najistotniejsze.

W nowych państwach 
członkowskich Unii Europejskiej,  
w tym w Polsce od 1 stycznia 2009 
r. zaczęła obowiązywać zasada wza-

jemnej zgodności obejmująca wymogi z tzw. obszaru A, czyli do-
tyczące ochrony środowiska naturalnego oraz identyfikacji i reje-
stracji zwierząt. Organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie 
kontroli wymogów wzajemnej zgodności w obszarze  identyfika-
cji i rejestracji zwierząt jest Inspekcja Weterynaryjna. Tak więc 
w najbliższym czasie posiadacze zwierząt mogą spodziewać się 
kontroli pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. 
Przedmiotem kontroli będzie przestrzeganie zapisów ustawy  
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Konkretnie kontro-
lowane będą następujące zagadnienia:
• Czy rolnik posiada numer siedziby stada,
• Czy dla każdej siedziby prowadzona jest księga rejestracji byd-

ła, owiec, kóz lub świń,
• Czy w siedzibie stada wszystkie sztuki bydła, owiec i kóz oraz 

świń (przed opuszczeniem siedziby stada) są oznakowane zgod-
nie z przepisami, 

• Czy w siedzibie stada wszystkie sztuki bydła posiadają paszpor-
ty z aktualnymi wpisami,

• Czy wpisu do księgi rejestracji bydła, owiec i kóz oraz świń 
dokonuje się w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zda-
rzenie powodujące obowiązek wpisu,

• Czy dane zawarte w księdze rejestracji bydła, świń, owiec i kóz 
są przechowywane przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania 
zwierzęcia,

• Czy posiadacz bydła (z wyjątkiem podmiotów zajmujących się 
transportem), zgłasza wszystkie zdarzenia dotyczące zwierząt 
wraz z datami tych zdarzeń do BP ARiMR w terminie 7 dni od 
daty zajścia danego zdarzenia,

• Czy dokumenty przewozowe dla owiec i kóz urodzonych po 
dniu 9 lipca 2005 roku, przechowywane są przez okres nie krót-
szy niż 3 lata od dnia przewozu zwierząt do miejsca przezna-
czenia,

• Czy spis owiec/kóz jest prowadzony w stadzie co najmniej raz 
na 12 miesięcy i jest przekazywany do biur powiatowych ARi-
MR zgodnie z przepisami.

Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych 
mają prawo do:
• wstępu na teren gospodarstwa rolnego,
• żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przed-

miotem kontroli,
• wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, 

sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabez-

pieczania tych dokumentów;
• żądania okazywania i udostępniania danych informatycz-

nych.

Z kontroli sporządzany będzie Raport, zawierający in-
formację o wszystkich odstępstwach od obowiązujących prze-
pisów. Obecny przy kontroli właściciel zwierząt może wnieść 
uwagi do przedmiotowego dokumentu. Ponadto ma możliwość 
odwołać się od zapisów w nim zawartych w terminie do 14 dni 
od dnia otrzymania Raportu. Odwołanie, wyłącznie w formie 
pisemnej, należy kierować do Powiatowego Lekarza Wetery-
narii.

Stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia mogą skutko-
wać obniżką w płatnościach obszarowych.  W najbliższym czasie 
wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o systemie identyfikacji 
i rejestracji zwierząt zasadniczo zmieniająca tok postępowania 
w zakresie zaopatrywania się posiadaczy zwierząt w kolczyk. 
Właściciel zwierzęcia po złożeniu Wniosku o przydzielenie 
puli numerów dla bydła, owiec lub kóz otrzyma odpowiedź, na 
podstawie której sam będzie zamawiał przydzielone dla swe-
go gospodarstwa kolczyki. Informację gdzie może zamówienie 
zrealizować uzyska w Biurze Powiatowym ARiMR. W każdym 
biurze jest dostępna lista dostawców, próbki produkowanych 
kolczyków oraz ich cenniki. Aktualnie na liście znajduje się 
13 podmiotów. Każdy posiadacz zwierząt indywidualnie po 
przeanalizowaniu istotnych dla siebie czynników a mianowicie 
ceny i jakości kolczyków, upustów w przypadku zamawiania 
większej ilości sztuk wybiera dostawcę z listy. Wszyscy produ-
cenci kolczyków stosują zasadę – im więcej zamawianych sztuk 
tym mniejsza cena jednostkowa kolczyka. W takim przypadku 
warto się zastanowić, czy nie składać zamówień wspólnie z są-
siadami aby obniżyć koszty. Poza formą sprzedaży wysyłkowej 
rolnicy mogą zamawiać kolczyki w punktach dystrybucyjnych. 
Adresy punktów dystrybucyjnych producentów kolczyków 
znajdują się w każdym biurze powiatowym. Ponadto w tere-
nie funkcjonują podmioty, które świadczą kompleksową usługę  
w zakresie znakowania i rejestracji zwierząt. 

Rolnicy w przypadku niedotrzymania terminu dostawy 
kolczyków bądź, gdy kolczyki są złej jakości będą mogli (jak 
do tej pory) złożyć za pośrednictwem Biura Powiatowego re-
klamację. W zgłoszeniu reklamacji należy ująć następujące in-
formacje: numer lub nazwę producenta, liczbę reklamowanych 
kolczyków, numery kolczyków, datę wystawienia zamówienia, 
datę realizacji zamówienia, datę złożenia reklamacji, dane adre-
sowe reklamującego oraz powód reklamacji.

Generalną zasadą każdego hodowcy powinno być za-
mawianie kolczyków przed wycieleniami czy wykotami. Nie-
dopuszczalne są sytuacje, gdzie kolczyki zamawiane są po 
urodzeniu zwierząt. Średnio okres oczekiwania na realizację 
zamówienia kolczyków trwa 2 tygodnie zaś ustawowy termin 
zgłaszania bydła do rejestru to 7 dni. Najlepiej by było, gdyby 
właściciele zwierząt znakowanych kolczykami zaopatrywa-
li się w nie na początku roku. Na podstawie wielkości stada 
podstawowego nietrudno jest przewidzieć, jaka ilość kolczy-
ków w danym roku będzie potrzebna. Kolczyki są przydziela-
ne bezterminowo dla danego gospodarstwa i można je również  
w następnych latach wykorzystać, stąd też nie będzie problemu 

Najważniejsze informacje z zakresu IRZ

Marek Owsiany
Z-ca Dyrektora Podkarpackiego
Oddziału Regionalnego ARiMR
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Regionalnego ARiMR

INFORMACJE  Z  POWIATU

16 lipca br. w sali myśliwskiej Hotelu Alta odbyło się 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu 
Brzozowskiego. Obradom przewodniczył Prezes Stowarzy-
szenia – Tadeusz Wójcik, który powitał zaproszonych gości, 
wśród których byli obecni: Bogdan Rzońca Wicemarszałek 
Województwa Podkarpackiego, Janusz Draguła Wicestarosta 
Brzozowski, Piotr Stańko Zastępca Burmistrza Brzozowa, Sta-
nisław Lawera Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa 
Podkarpackiego, Stanisław Pałys Zastępca Wójta Gminy Dyd-
nia, Jerzy Pelczar z Podkarpackiej Izby Rolniczej, Kazimierz 
Tympalski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych oraz komi-
sarz Bogdan Dudek Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu 
Drogowego KPP w Brzozowie. 

Po powitaniu Prezes T. Wójcik przedstawił sprawozda-
nie z działalności Zarządu Stowarzyszenia. W swoim wystą-
pieniu zwrócił uwagę, że sołtysi jako osoby cieszące się zaufa-
niem społeczeństwa zasiadają w radach gmin, spółek wodnych, 
jako ławnicy w sądach, czy biorą udział w pracach Powiatowej 
Rady Zatrudnienia. 

W dalszej części nie zabrakło podziękowań skierowa-
nych na ręce Starostów Zygmunta Błaża, Janusza Draguły, Ko-
mendanta Powiatowego PSP w Brzozowie Mirosława Szmyda 
i Dyrektora ZDP Kazimierza Tympalskiego za wszelką udzie-
loną dla Stowarzyszenia pomoc. Ważnym wydarzeniem był 
udział sołtysów z terenu powiatu w uroczystości poświęcenia 
sztandaru i nadanie patrona dla Stowarzyszenia Sołtysów Wo-
jewództwa Podkarpackiego, którym został św. Jan z Dukli. Kil-
ku sołtysów zostało odznaczonych przez Ministra Rolnictwa,  
a Ryszard Kopczyk – sołtys Niebocka – został uhonorowany 
tytułem „Sołtysa Roku”. Zwrócił także uwagę na konieczność 
szerszej współpracy wójtów z sołtysami.

W dalszej części zebrania Irena Chrobak Przewodniczą-
ca Komisji Rewizyjnej przedstawiła zebranym sołtysom spra-
wozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absoluto-
rium Prezesowi i Zarządowi Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu 
Brzozowskiego, które jednomyślnie zostały przyjęte.

Zebrani na sali z uwagą wysłuchali wystąpień zaproszo-
nych gości, wśród których jako pierwszy głos zabrał Wicesta-
rosta Janusz Draguła, który omówił najważniejsze inwestycje 

powiatu w dziedzinach: infrastruktury drogowej, oświaty i służ-
by zdrowia. - Do tej pory na 250 km dróg powiatowych nową na-
wierzchnię otrzymała ponad połowa z nich. W roku bieżącym wy-
remontowaliśmy już ponad 31 odcinków dróg o łącznej długości 
16 kilometrów, w drugim półroczu rozpoczynamy również dwie 
inwestycje na bardzo ważnych drogach powiatowych Barycz-
Nozdrzec oraz Krzemienna-Witryłow-Jurowce o łącznej warto-
ści ponad 9 mln złotych. Ich remont jest możliwy dzięki uzyska-
niu przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie dofinansowania ze 
środków UE. Oprócz dbałości o infrastrukturę drogowo-mosto-
wą staramy się także dostrzegać problemy oświaty. Praktycznie 
wszystkie szkoły, dla których organem prowadzącym jest Staro-
stwo Powiatowe w Brzozowie otrzymały nową stolarkę okienną, 
nowe elewacje, dobiegają końca remonty wnętrz. Ponadto przy 
Liceum Ogólnokształcącym w Brzozowie zostało wybudowane 
nowe boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. Troszczy-
my się także o Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki 
Ośrodek Onkologiczny, który w ostatnich latach otrzymał min. 
2 nowe akceleratory o wartości 11 mln złotych oraz 2 tomogra-
fy komputerowe o wartości blisko 6 mln złotych. Systematycznie 
remontowane i rozbudowywane są pawilony i budynki szpitala 
– powiedział J. Draguła.

Marszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Rzoń-
ca, w swoim wystąpieniu poinformował sołtysów o środkach 
finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji na terenie 
gmin powiatu brzozowskiego. Poprosił także sołtysów o zgłasza-
nie wszelkich problemów, które w ramach swoich kompetencji  
i możliwości będzie się starał rozwiązywać. 

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Bogdan 
Dudek przedstawił zmiany w strukturze organizacyjnej KPP Brzo-
zów, które poprzez utworzenie posterunków policji i zwiększenie 
liczby pracujących w nich funkcjonariuszy umożliwią szybsze  
i skuteczniejsze działanie na terenie gmin, a także zapewnią lepszą 
współpracę z mieszkańcami. B. Dudek poprosił także sołtysów  
o współpracę z kierownikami posterunków w zakresie proble-
mów dotyczących bezpieczeństwa na terenie sołectw i gmin.

Spotkanie zakończyły liczne interpelacje kierowane do 
obecnych na spotkaniu gości oraz dyskusja na temat bieżących 
problemów polskiej wsi.

Walne Zebranie Sołtysów Powiatu Brzozowskiego

Prezydium zebrania

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Brzozowskiego

Jacek Cetnarowicz

jeżeli zbyt dużo zostanie zamówionych. Ponadto wprowadzone 
od 2 marca bieżącego roku zmiany w wewnętrznych przepisach 
ARiMR pozwalają na wykorzystanie kolczyków w innym go-
spodarstwie niż to, dla którego zostały przydzielone (w przy-
padku przejęcia gospodarstwa przez następcę).

Terminowość znakowania zwierząt i składania zgło-
szeń rejestrujących do ARiMR to kryteria oceniane w ramach 

Wymogów Wzajemnej Zgodności. Dlatego też warto zadbać  
o to, aby kolczyki dla nowonarodzonych zwierząt znalazły się 
w gospodarstwie na czas, tak aby nie narażać się na potrącenia 
płatności ze względu na niewywiązanie się z obowiązujących 
przepisów.
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 91 tysięcy złotych kosztował lekki samochód pożarniczy 
Gazela, zakupiony przez OSP w Jabłonicy Polskiej dzięki wspar-
ciu finansowemu Gminy Haczów, Wojewódzkiego Ośrodka Ru-
chu Drogowego w Krośnie i Zarządu Głównego Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP. Jego uroczyste przekazanie jednostce, oraz 
poświęcenie, było kolejnym ważnym wydarzeniem, po wymia-
nie wysłużonego samochodu REO na nowo skarasowany Star 
266 i wejściu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 
gwarantującym strażakom pracę na zaawansowanym technicz-
nie sprzęcie i stawiającym ich w gronie najlepiej wyposażonych 
ochotniczych jednostek w regionie.

Lepiej kupić, niż remontować
O tym dniu marzyli jabłoniccy strażacy od 2006 roku. Wte-

dy to bowiem zaczęli zastanawiać się nad remontem wysłużo-
nego, 30-letniego wówczas żuka. Kalkulacja wykazała tak duże 
koszty naprawy, że lepiej było zająć się gromadzeniem pieniędzy 

na zakup nowego pojazdu. - Lekko z tym nie było. Realizację 
celu ułatwił nam strażacki upór – śmieje  się Stanisław Cwe-
nar Prezes OSP w Jabłonicy Polskiej. - Najpierw rozmawialiśmy  
z Januszem Koniecznym, wiceprezesem Zarządu Głównego ZOSP 
RP, zwróciliśmy się też o pomoc do Rady Gminy Haczów, Wójta, 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie. Wszyscy 
współdziałaliśmy, dzięki czemu plan zakupu wypalił. Dziękuję 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do kupna 
samochodu i jego doposażenia – podkreśla Stanisław Cwenar.

4x4
Nowy wóz OSP w Jabłonicy Polskiej ma napęd na 4 koła,  

i jak twierdzą strażacy, znakomicie sprawdza się w terenie. Po-
nadto wrażenie robi wyposażenie samochodu: taran z wyciągarką, 
hak holowniczy, agregat gaśniczy wysokociśnieniowy, agregat 
prądotwórczy trzyfazowy, urządzenie do ratownictwa technicz-
nego, aparaty powietrzne do ochrony dróg oddechowych, pompę 
szlamową – elektryczną, gaśnice proszkowe, maszt oświetle-
niowy. Sprzęt ten kosztował w sumie 64 tysiące złotych. Jego 
zakup był możliwy dzięki pomocy posła Władysława Jasińskie-
go, Zarządu Głównego i Wojewódzkiego ZOSP RP, WORD-u  
w Krośnie, firmy ubezpieczeniowej TUW Rzeszów, firmy R-Pal. 
W kosztach partycypowała też jabłonicka jednostka. 

Gazela sprawdziła się już w warunkach bojowych. Została 
wszak wykorzystana do usuwania skutków powodzi w Ropczy-
cach. - Jak w szkole wyczyściliśmy naszym agregatem zaszlamo-
wane ściany, to pani dyrektor była zachwycona – twierdzi Prezes 
Cwenar.

Gazela przekazana strażakom

Oddani sprawie
Strażacy ochotnicy z Jabłonicy Polskiej słyną z zaanga-

żowania oraz umiejętności. Mają też brać z kogo przykład. Mają 
bowiem szefa, który większość życia spędził w tamtejszej OSP, 
a znurzenia, czy zmęczenia rolą strażaka w ogóle po nim nie 
widać. Wręcz przeciwnie. O historii jednostki, jej wyposażeniu 
technicznym, o przejściach związanych z kilkudziesięcioletnią 
działalnością Stanisław Cwenar opowiada z pasją, bijąc rekordy  
w przytaczaniu nowych faktów w jak najkrótszym czasie.  
- Mam 70 lat, a w OSP jestem 49. Nie imponują mi medale i od-
znaczenia. Cieszy natomiast niesienie pomocy innym. To istota 
tej pracy. Działamy w sytuacjach ekstremalnych. Ludzie, któ-
rym pomagamy są załamani, a nie jest człowiekowi łatwo pa-
trzeć na nieszczęście drugiego. Sam zresztą byłem kiedyś ofiarą 
powodzi. Wiem jak to jest być po tej drugiej stronie barykady,  
w roli poszkodowanego. Pamiętam też jak szybko strażacy i inni 
pomagający mi ludzie powynosili rzeczy z domu. Teraz spłacam 
dług wdzięczności – mówi Stanisław Cwenar. OSP w Jabłonicy 
Polskiej liczy obecnie 48 strażaków, zarówno kobiet, jak i męż-

czyzn. Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż ufundował jednostce 
myjkę Karcher, życząc, aby wóz zawsze wyglądał tak czysto, 
jak podczas przekazania i poświęcenia.

W uroczystościach brali udział między innymi: Zygmunt 
Błaż - Starosta Brzozowski, Stanisław Jakiel - Wójt Gminy Ha-
czów, Bogdan Kuliga - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego 
PSP w Rzeszowie, Edward Rozenbajgier - Prezes Zarządu Po-
wiatowego ZOSP RP w Brzozowie, zaś pojazd poświęcił ksiądz 
Mateusz Homik - Proboszcz Parafii w Jabłonicy Polskiej.

Nowy samochód pożarniczy Gazela

Rozpoczęcie uroczystości przez Wójta Gminy Haczów Stanisława Jakiela

Poświęcenia samochodu dokonał ks. Mateusz Homik

Sebastian Czech
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(aj)

1 lipca br. mieszkanka 
naszej gminy pani Maria Piero-
żak z Grabówki ukończyła 100 
lat życia. Z tej okazji odbyła się 
uroczysta msza św. odprawiona 
przez miejscowego proboszcza 
ks. Kazimierza Gancarza. Dal-
sza część uroczystości odbyła 
się 2 lipca br. i miała miejsce  
w Domu Ludowym w Grabów-
ce. Jubileusz setnych urodzin 
uroczyście obchodziły 64 osoby 
z najbliższej rodziny Pani Ma-
rii, które przyjechały z zagranicy 
i wielu miejscowości w kraju.  
W uroczystościach uczestniczyli tak-
że przedstawiciele Urzędu Gminy  
w Dydni z Wójtem J. F. Adamskim 
na czele, Zastępcą Wójta S. Pałysem, 

Kierownikiem USC M. Pomykałą, Sekre-
tarzem Gminy A. Maślak oraz Skarbnikiem  
M. Biedą, od których Dostojna Jubilatka 
otrzymała mnóstwo życzeń zdrowia na kolej-
ne 100 lat życia, kwiaty oraz okolicznościowy 

100 – lecie urodzin w Gminie Dydnia
upominek. Z tej okazji Pani Maria 
otrzymała również list gratulacyj-
ny od Premiera RP Donalda Tu-
ska.

Maria Pierożak (z d. Szy-
mańska) urodziła się 1 lipca  
1909 r. w Grabówce. Wychowała 9 
dzieci (6 córek i 3 synów), spośród 
których dwoje już nie żyje. Ponad 
30 lat temu została wdową. Obec-
nie jej najbliższa rodzina to 7 dzie-
ci, 20 wnuków i 24 prawnuków. 
Pani Maria pomimo wielu lat cięż-

kiej pracy na roli, trudnych przeżyć  
z czasów okupacji jest zawsze pogodna  
i uśmiechnięta. Praktycznie nigdy nie 
chorowała. Bardzo lubi kwiaty. Przy 
dziennym świetle czyta bez okularów. 

Okolicznościowe zdjęcie ze stulecia urodzin Marii Pierożak

Gwiazdą tegorocznych Dni Haczowa, które odbyły się 11  
i 12 lipca, była Irena Jarocka. Tegoroczne dni rozpoczęła sobotnia 
impreza taneczna „pod gwiazdami” prowadzona przez DJ Sanche-
za. Drugi dzień rozpoczął program estradowy dla dzieci. Teatr PI-
NOKIO zaprezentował program „W zaczarowanym lesie”. Na sce-
nie wystąpiły również zespoły działające przy Gminnym Ośrodku 
Kultury i Wypoczynku w Haczowie: orkiestra dęta „Hejnał”, zespół 
śpiewaczy „Haczowianie” oraz „Haczowska Kapela”. 

Wieczorem z przebojami polskimi i zagranicznymi wystą-
pił zespół GET UP. Gwiazdą wieczoru była Irena Jarocka, która 
wystąpiła z koncertem swoich największych przebojów. Imprezę 
zakończyła „Letnia dyskoteka” w stylu lat 60-tych i 70-tych. 

Dni Haczowa odbywały się pod patronatem Wójta Gminy 
Haczów Stanisława Jakiela. Organizatorami byli Urząd Gminy  

Dni Haczowa

w Haczowie i Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku  
w Haczowie, a realizatorem imprezy Agencja „Pegaz – Bis” 
z Nowego Sącza. 

Już po raz dziewiąty w Nozdrzu, 12 lipca br. odbył się 
Zjazd Kapel Ludowych. Otwarcia imprezy dokonał Wójt Gmi-

IX Zjazd Kapel Ludowych w Nozdrzcu

Eugeniusz Kwolek

ny Nozdrzec Antoni Gromala, który przywitał wszystkich zebra-
nych gości oraz kapele ludowe. 

W zjeździe wzięło udział sześć kapel: „Ostrzewianie”  
z Nozdrzca, „Bachórzanie” z Bachórza, „Przysietczanie” z Przy-
sietnicy, „Graboszczanie” z Grabownicy, „Przepióreczka” z Nie-
bocka oraz „Warzanie” z Wary. Występom towarzyszyła wspaniała 
pogoda. Za udział w imprezie kapele otrzymały pamiątkowe dy-
plomy. Publiczność zaś nagrodziła je gromkimi brawami. Atrak-
cją dla najmłodszych była zjeżdżalnia i trampoliny oraz stoiska  
z balonami i słodyczami.

Po występie kapel ludowych rozpoczął się festyn, który 
trwał do późnych godzin nocnych.  Już dzisiaj zapraszamy za rok 
- na jubileuszowy – X Zjazd Kapel Ludowych.

Zjazd Kapel Ludowych

Gwiazda wieczoru Irena Jarocka

Małgorzata Pomykała
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19 lipca br. w Dynowie mia-
ły miejce kameralne zawody węd-
karskie organizowane przez Polski 
Związek Wędkarski Koło „Brzana” 
Nozdrzec. Zawodnicy mieli okazję 
zmierzyć swoje siły w Harcie, gdzie 
ramię w ramię walczyli o mistrzo-
stwo Koła. Zawody miały charak-
ter gruntowy. Wśród startujących 
w zawodach wędkarzy znalazło się 
26 doświadczonych seniorów oraz 
pięciu młodych adeptów sztuki 
wędkarskiej, którzy doświadczenie 
oraz ogólne obycie z wędką mogli  
z powodzeniem podpatrzeć od star-
szych zawodników. Całe wydarze-
nie rozpoczęło się z godziną 8:00, 
kiedy po przybyciu uczestników 
organizatorzy przeprowadzili loso-
wanie stanowisk wędkarzy. 

Pomimo złej pogody, nieco 
utrudniającej uczestnikom zawo-
dy, duch zaciętej rywalizacji był 
widoczny gołym okiem. Wędkarze 
co chwilę wyciągali z wody coraz 
to większe, dorodniejsze okazy. 
„Wędkuję od sześciu lat. Do tego 
sportu zachęcił mnie mój dziadek - skarb-
nik koła „Brzana”, który sam wędkuje 
od wielu wielu lat. Jeśli chodzi o mnie, 
to jeszcze sporo muszę się nauczyć.”  
- oznajmił nam Daniel. O godzinie dwu-
nastej został ogłoszony koniec zawodów. 
Zarówno organizatorzy jak i uczestnicy 

turnieju przystąpili do ważenia złowio-
nych okazów. Samym ważeniem zajął się 
Prezes Koła Marek Owsiany. Kiedy każ-
da, nawet najdrobniejsza złowiona ryba 
została zważona, zaczęto sumować i po-
równywać wyniki. Zdecydowanym lide-
rem wśród seniorów okazał się Józef Do-

min. Złapał on ponad 10 kilogramów ryb. 
To przedsięwzięcie zalicza się bez wątpie-
nia do rekordowych wyników. Pan Józef 

okazał się także zdobywcą najwięk-
szej ryby - był to  amur o wadze ok. 
4 kg. Zwycięzca stanął na podium 
zawodów otrzymawszy dyplom oraz 
wartościową nagrodę rzeczową. 

Zapytany o sekret swoje-
go sukcesu pan Domin odpowie-
dział nam krótko - „Długoletnie 
doświadczenie oraz odpowiednia 
zanęta”. Zarówno procedura two-
rzenia zanęty, jak i jej składniki 
jednak pozostały tajemnicą pana Jó-
zefa. II miejsce zajął Wacław Pilch,  
z wynikiem ponad 7kg, na III miej-
scu uplasował się Wiesław Szpiech  
z wynikiem 6,92 kg, IV pozy-
cję zaś zajął Mirosław Tomański 
z wynikiem 5,9 kg. Po zważeniu ryb 
wszystkie okazy zostały wypuszczo-
ne do wody.

Wśród juniorów pierwsze 
miejsce zajął Gracjan Krupa (ok. 5 
kg), drugie miejsce Daniel Toczek 
(2,2 kg), a trzecią Kamil Niedziałek 
z wynikiem 1,44 kg. Wszyscy zdo-
bywcy miejsc na podium odebrali  

z rąk Prezesa M. Owsianego oraz 
Skarbnika pana Toczka pamiątkowe 

dyplomy i nagrody rzeczowe o łącznej 
wartości 1500 zł. Po rozdaniu dyplomów 
odbył się wspólny, integracyjny grill pod 
pałacem w Nozdrzcu.

Zawody wędkarskie

Pamiątkowa fotografia z zawodów wędkarskich

Najlepszym wędkarzem wśród seniorów okazał się Józef Domin

Kuba Wolanin 
Brzozowski Portal Internetowy

Dni Domaradza obchodzone są już po raz dziesiąty na pa-
miątkę kolejnych rocznic założenia naszej miejscowości. 

Obchodzona w tym roku okrągła 650 rocznica stała się okazją 
do dobrej zabawy dla mieszkańców Domaradza, którzy nie 
przestraszyli się deszczowej pogody.

Pierwsza wiadomość o powstaniu wsi pochodzi z aktu 
lokacyjnego, wydanego przez króla Kazimierza Wielkiego, 
datowanego na 1359 rok. O fakcie tym przypomniał w prze-
mówieniu rozpoczynającym te-
goroczne Dni Domaradza Wójt 
Gminy Domaradz Jan Pilch.  
Krótko wspomniał też o aktual-
nym stanie gminy, jej osiągnię-
ciach i problemach.

Następnie rozpoczęła się 
część artystyczna. Na począt-
ku wystąpiła Orkiestra Dęta 
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Domaradzu prowadzona przez 
Wojciecha Walusa. Kilka utwo-
rów z pewnością zachęciło prze-
bywających w pobliżu do przyby-
cia na imprezę. 

Następnie zaprezentowali się uczniowie golcowskich 
szkół, którzy przez ostatnie kilka miesięcy w ramach projektu 
„Tajemniczy świat muzyki” realizowanego przez Stowarzysze-

nie na Rzecz Rozwoju Gminy Do-
maradz uczyli się pod okiem Elżbie-
ty Ślęczkowskiej grać na gitarach  
i akordeonach.

Kolejnym punktem programu 
był występ kapeli ludowej „Grabosz-
czanie”, którzy najpierw zaprezen-
towali wiązankę melodii ludowych,  
a później obrzęd przedstawiający 
wyganianie krowy na pastwisko.

Wójt Gminy Domaradz wrę-
czył też uroczyście 8 uczniom re-
prezentującym wszystkie szkoły  
z terenu gminy oraz ich rodzicom sta-

tuetki, listy gratulacyjne oraz nagrody 

Dni Domaradza

Wręczenie nagród dla Młodzieżowego Społecznika Roku 2009 
przez Wójta Gminy Domaradz 

fot. J. Pempuś 

fot. J. Pempuś 



e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl 21

INFORMACJE  Z  POWIATU

Gminne Zawody Spor-
towo – Pożarnicze w Domara-
dzu, stały się okazją do prze-
kazania dwóch samochodów 
dla jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych. OSP w Ba-
ryczy wzbogaciła się o Land 
Rovera, lekki, terenowy sa-
mochód pożarniczy, zaś OSP  
w Domaradzu otrzymała Volks-
wagena T-4. Obie jednostki 
wchodzą w skład Krajowego 
Systemu Ratowniczo - Gaśnicze-
go. - Samochody pozyskane zostały z Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Rzeszowie, dzięki wsparciu byłego już Zastępcy Komendanta Wo-
jewódzkiego - Jana Zająca - mówi Jan Pilch Wójt Gminy Doma-
radz. - Obydwa wozy pomogą przy likwidacji miejscowych zagrożeń  
w trudno dostępnym terenie. Wymienią one leciwe i bardzo już zuży-

te, trzydziestoletnie Żuki.
Zawody, mimo niesprzy-

jającej aury pogodowej, prze-
biegały w spokojnej atmosferze. 
Udział w nich wzięło 5 jedno-
stek strażaków czynnych: OSP 
Barycz, OSP Domaradz, OSP 
Domaradz Góra, OSP Doma-
radz Poręby oraz OSP Golcowa. 
Zmierzyły się ze sobą również 
młodzieżowe drużyny pożar-
nicze chłopców z OSP Barycz, 

Domaradz i Golcowa. Młodzie-
żową drużynę pożarniczą dziewcząt reprezentowała OSP 
Golcowa. Nie zabrakło też kategorii oldboyów, czyli ochot-
ników powyżej 35 roku życia. - Takie zawody są ważnym 
sprawdzianem sprawności organizacyjnej i bojowej straża-
ków - twierdzi wójt Pilch. - Jednak są one również znako-
mitą popularyzacją strażackiego ruchu, jego działalności  
i zaangażowania w poszczególnych miejscowościach. Przy-
pominają mieszkańcom, że pośród nas są osoby, które w ra-
zie potrzeby są gotowe i przygotowane, aby ratować nasze 
życie i mienie, a w razie konieczności udzielić pomocy.

Zwycięzcy: OSP Golcowa (czynni), OSP Barycz 
(młodzieżowa chłopców), OSP Golcowa (młodzieżowa 
dziewcząt) oraz OSP Domaradz Poręby (oldboye) będą re-
prezentować gminę Domaradz na zawodach powiatowych.

Sportowe zawody i samochody

Ćwiczenie bojowe

Nowe samochody dla jednostek OSP

Elżbieta Boroń

„Internet? Nie, dziękuję, nie jesteśmy zainteresowani”, 
powiedział kiedyś Bill Gates. I nie miał racji. Portal www.
brzozow24.pl funkcjonuje w internecie i zdobywa coraz 
większą popularność wśród internautów. Nie wiedziałaś/łeś, 
że istniejemy? Zajrzyj: www.brzozow24.pl. Znajdziesz tam 
mnóstwo ciekawych informacji, może nawet z Twojej miej-
scowości.

Jesteśmy nowym portalem regionalnym, wchodzą-
cym w skład sieci portali internetowych: podkarpacie24.pl, 
esanok.pl, bieszczady24.pl, jasło24.pl, rzeszów24.pl. Są to 
portale, w których można znaleźć wiadomości o aktualnych 
wydarzeniach i imprezach. Jest to także niezastąpione źródło 
informacji kulturalnych, ponieważ współpracujemy z doma-
mi kultury oraz muzeami na terenie Podkarpacia.

Wychodzimy Ci naprzeciw i istniejemy dla Ciebie. 
Zapraszamy i czekamy na Ciebie na www.brzozow24.pl

dla Młodzieżowego Społecznika Roku 2009, w uznaniu zasług w dzia-
łalności społecznej zarówno dzieci, jak i ich rodziców. Dużym zaintere-
sowaniem mimo padającego chwilę wcześniej obficie deszczu cieszył 
się też występ Wioletty Hus oraz zespołu wokalno - instrumentalnego, 
który pod kierunkiem Oli Walków przygotował i zaprezentował koncert 
piosenek z lat 60, 70 i 80 ubiegłego wieku. 

Wszyscy chętni mogli w międzyczasie skorzystać z obficie za-
opatrzonych stoisk gastronomicznych, rozdawanej za darmo grochów-
ki z kuchni polowej, atrakcji dla dzieci. Można było również obejrzeć 
prezentację prac wykonanych w ramach projektów realizowanych przez 
Gminny Ośrodek Kultury - warsztatów dla dzieci oraz skosztować przy-
smaków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gmi-
ny. Do końca imprezy do tańca przygrywał znakomicie bawiącym się 
mieszkańcom Domaradza i przybyłym gościom zespół Fenix. Na scenie zaprezentował się również Zespół Obrzędowy 

Graboszczanie Tomasz Bober
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Tomasz Wosik z Lisznej palił swą fajkę przez 
50 minut i 6 sekund. Tym samym nie dość, że wygrał 
konkurs na najdłużej paloną fajkę, to jeszcze ustano-
wił nowy rekord imprezy.

Swym wyczynem pan Tomasz zdeklasował 
pozostałych czterech zawodników. - Mój rekord  
w paleniu fajki wynosi 1 godzinę 20 minut - przyznaje 
Tomasz Wosik, rekordzista w paleniu fajki na impre-
zie w Grabówce.  - Palenie fajki to ceremonia. Trzeba 
mieć czas, by spokojnie usiąść i ją nabić. Jak gdzieś 
kiedyś o fajkach przeczytałem: „Fajka zamyka usta 
głupcowi, a daje czas na myślenie mędrcowi”. Chyba 
coś w tym jest - dodaje T. Wosik.

„Święto fajki” na stałe zagościło już w tradycji, 
nie tylko Grabówki, ale i Podkarpacia. - Bardzo się cie-
szymy, że z roku na rok frekwencja jest coraz większa 
- mówi Bogdan Misiewicz sołtys Grabówki. - Dzięki 
tej imprezie, wiele osób spoza powiatu brzozowskiego dowiedziało się 
o istnieniu naszej miejscowości. Inspiracją do stworzenia tego święta, 
było mało chlubne wydarzenie z przeszłości Grabówki. Pierwszy zapis  

o miejscowości mówi o dwóch jej mieszkańcach, z których jeden zabił 
drugiego cybuchem metrowej fajki.

Uczestnicy imprezy mogli podziwiać, nie tylko fajki „BRÓG”  
z Muzeum Fajek z Przemyśla, ale również prace plastyczne wykonane 
na warsztatach finansowanych w ramach Programu Integracji Społecz-
nej. - Chętni nauczyli się na nich wykonywania odlewów gipsowych 
oraz dekoracji z papieru i bibuły - mówi Teresa Mazur Prezes Stowarzy-
szenia na Rzecz Odnowy Wsi Grabówka. - Nie mogło zabraknąć rów-
nież takich, które kultywowałyby naszą tradycję czyli muzycznych „Na 
ludową nutę” oraz kulinarnych „Tradycyjna kuchnia grabowiańska 
- gotujemy z panią Basią”. Bardzo się cieszę, ponieważ w organizację 
święta fajek włączyły się wszystkie organizacje działające w Grabów-
ce: rada sołecka, OSP, ULKS „Grabowianka”, a także GOK w Dydni  
z dyrektorem Jackiem Adamskim na czele.

Oprócz prac plastycznych, goście mogli zasmakować kuch-
ni regionalnej przygotowanej przez panie z miejscowego Koła Go-
spodyń Wiejskich. Gościnnie swe produkty zaprezentowały również 

panie z KGW w Lalinie. Nie zabrakło też występu ze-
społu „Grabowianie“, który zaprezentował piosenki  
i przyśpiewki ludowe z różnych regionów kraju. Solistom 

akompaniowali Dariusz Klimo-
wicz, Stanisław Kramarczyk oraz 
Tomasz Mazur. Tego ostatniego 
można było podziwiać w krótkim 
koncercie akordeonowym.

Na scenie zaprezentowa-
ła się również kapela góralska 
„Ondraszki” ze Szczyrku oraz 
zespół „Moon Flower” z Krosna, 
z bluesowo - rockowym repertu-
arem. Na festynie przygrywała 
kapela bojkowska „Na Drabinie”  
z Ukrainy. - Impreza z roku na 
rok się rozrasta - twierdzi Kata-
rzyna Kopiczak, jedna z uczest-
niczek. - Nie mówię tu już tylko 
o coraz większej frekwencji. 
Jestem tu już czwarty raz, więc 
widzę zachodzące zmiany i bar-
dzo mi się podobają. W ubie-

głym roku, mieliśmy zespół ze 
Słowacji, teraz będzie z Ukrainy. Widać organizatorzy 
bardzo się starają. - Uważam, że impreza ta, to bardzo 
oryginalny pomysł. Bawię się tu bardzo dobrze, już od 
trzech lat. Podobnie sądzą chyba inne przybyłe osoby, 
bo jak zauważyłam z każdą chwilą jest ich coraz więcej  
- dodaje Magdalena Kikta.

Imprezę poprowadziła Małgorzata Turopolska  
z GOK w Dydni. W organizację święta włączyli się: 
Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Gra-
bówka, Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich oraz 
Gminny Ośrodek Kultury w Dydni. Zostało ono dofinan-
sowane z: Urzędu Gminy Dydnia, Starostwa Powiatowe-
go w Brzozowie, Urzędu Marszałkowskiego oraz Bro-
warów Leżajsk.

Na imprezie obecni byli: Adam Śnieżek - Poseł na 
Sejm RP, Henryk Kozik - Przewodniczący Rady Powiatu 
Brzozowskiego, Jerzy Adamski - Wójt Gminy Dydnia, 
Alina Maślak - Sekretarz Gminy Dydnia, Tadeusz Pel-
czar - radny Grabówki, Marian Błaszczak - sołtys Lalina 
oraz radni i sołtysi miejscowości gminy Dydnia.

IV Grabowiańskie 
święto fajki

Imprezę uświetniły występy kapel

Tomasz Wosik 

Stoisko  fajek z Przemyśla

Elżbieta Boroń
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       Pod tym wymownym tytułem Bogusława 
Krzywonos, społeczny animator kultury z Krzywego  
w gminie Dydnia zorganizowała 14 czerwca 2009 r. 
imprezę bogatą w treści, na którą złożyły się: spotkanie  
z Beatą i Łukaszem Walusami z Domaradza – rowerowy-
mi podróżnikami po Polsce, wystawa fotografii „Zwie-
dzamy nasz piękny kraj”, montaż słowno-muzyczny  
w wykonaniu dzieci z Krzywego oraz podsumowanie 
konkursu „Moje drzewo genealogiczne”.

Bohaterów spotkania Beatę i Łukasza Walusów 
nie  muszę przedstawiać czytelnikom „BGP”, ponieważ 
ich sylwetki przybliżone są w numerze 8/65 z września 
2008 r. w artykule „Wszystko jest w zasięgu ręki – Wy-
prawa rowerowa dookoła Polski”, s. 31-32.

W Krzywem sympatyczni, młodzi ludzie opowie-
dzieli w przystępny sposób o planowaniu trasy, przy-
gotowaniach technicznych do wyprawy oraz o wraże-
niach z podróży, bo przejechali na rowerach  2704 km  
w 3 tygodnie. Zaprezentowali także sprzęt i ekwipunek 
oraz zdjęcia z wyprawy.

Zdjęcia wraz z podpisami rozmieściła na plan-
szach Bogusława Krzywonos tworząc w holu szkoły 
wystawę fotograficzną „Zwiedzamy nasz piękny kraj”, 
pełną  zabytków i urokliwych pejzaży wschodniej, pół-
nocnej, zachodniej i południowej Polski.

Dzieci z Krzywego pod kierunkiem pani Bogu-
si zaprezentowały montaż słowno-muzyczny, na który 
złożyły się fragmenty  wiersza Konstantego I. Gałczyń-
skiego „Ojczyzna” w wykonaniu Weroniki Szelest, Kasi 
Bok, Piotra Szuby i Radka Rysza oraz odtworzone z płyt 
CD „Polonez powitalny” Karola Kurpińskiego, „Gęsi za 
wodą” i „Ukochany kraj” w wykonaniu zespołu „Ma-
zowsze”, „Karpacka Brygada” w wykonaniu Zespołu 
Wojska Polskiego, a na koniec „Polonez” Wojciecha 
Kilara z filmu „Pan Tadeusz”. Jak zwykle Bogusława 
Krzywonos zadbała o odpowiednią oprawę. Była  fla-
ga państwowa oraz stosowne do treści wiersza K.I. 
Gałczyńskiego rekwizyty: czerwona pelargonia, kępka 
trawy i grudka ziemi ojczystej. Występ najmłodszych 
przyjęty został niezwykle ciepło przez zebranych gości  
i nagrodzony zasłużonymi brawami.

Podsumowany został także konkurs „Moje drze-
wo genealogiczne” ogłoszony przez B. Krzywonos, 

opiekunkę Izby Regionalnej w Krzy-
wem. 

Halina Kościńska z Brzozowa  
przybliżyła zebranym pojęcie genealo-
gii czyli rodowodu, a inaczej mówiąc 
historii rodu: pisanej, graficznej w po-
staci drzewa genealogicznego lub za-
chowanej w tradycji ustnej, co przede 
wszystkim dotyczyło rodów chłopskich, 
bo w minionych czasach chłopi byli nie-
piśmienni. Przedstawiła także przykła-
dowe drzewa genealogiczne rodu kró-
lewskiego, magnackiego, szlacheckiego 
i mieszczańskiego oraz omówiła rozry-
sowane drzewa genealogiczne rodzin 
wiejskich z Krzywego – uczniów bio-
rących udział w konkursie, co nie było 
dla nich zadaniem trudnym, ponieważ 
zamykały się one na trzecim pokoleniu  danej rodziny. Zwróciła także 
uwagę w swym wystąpieniu, że  jeszcze na początku XX wieku badacze 
zanotowali traktowanie własnej wsi jako zamkniętego rynku małżeń-
skiego, połączone z zabranianiem dostępu do niego młodzieży męskiej 
z innych wsi. Dziadkowie uczniów doskonale pamiętali pokrewieństwo  
w prostej linii pochodzeniowej od stosunkowo bliskiego przodka. Na 
podstawie przekazu słownego rozrysować można było członków trzech, 
a nawet czterech generacji, ale nie więcej.

Odczytała także protokół jury konkursu „Moje drzewo genealo-
giczne”, w którym wzięło udział 8 uczniów, w tym z  kl. II Gimnazjum  
w Dydni i kl. IV Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Publicznych w Koń-
skiem. Niestety większość kryteriów podanych w regulaminie konkursu 
ogłoszonego w lutym br. nie została spełniona. Rozrysowane drzewa 
genealogiczne posiadały zasadnicze błędy i ograniczały się jedynie do 
wymienienia członków swego rodu i naklejenia zdjęć. Dlatego też jury 
dokonało jedynie podsumowania i przyznania osobom biorącym udział 
w konkursie podziękowań na piśmie. Bogusława Krzywonos ufundowała 
osiem albumów „Jan Paweł II Wielki – 1920-2005”, które wręczyła ucz-
niom biorącym udział w konkursie. Podkreśliła  zaangażowanie uczniów 
w opracowanie wykazu członków swego rodu i  utrwalenie ich w pamięci 
obecnych i przyszłych członków każdej z rodzin.

 Ponadto wręczyła nauczycielkom Annie Maślak z SP w Końskiem 
i Matyldzie Myćce z Gimnazjum w Dydni oraz dyrektorom Iwonie Poca-
łuń z Gimnazjum w Dydni i Zofii Haduch z SP w Końskiem pisemne po-
dziękowania za opiekę nad uczniami biorącymi udział w ww. konkursie.

Podziękowanie otrzymał także Henryk Cipora za bezpłatne prze-
kazanie do Izby Regionalnej w Krzywem makiety „Zagroda chłopska  
w Krzywem” z przełomu XVIII/XIX w. oraz Alojzy Szelest za renowację 
żaren będących na wyposażeniu Izby Regionalnej.

Goście m.in: Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski, Sekretarz 
Gminy Alina Maślak, Dyrektorzy: Iwona Pocałuń i Zofia Haduch, na-
uczycielki i ich uczniowie, Halina i Zbigniew Kościńscy, Beata i Łu-
kasz Walusowie, Henryk Cipora, Maria i Mieczysław Nyklowie, Helena  
i Alojzy Szelestowie, Elżbieta i Krystyna Bok, Jadwiga i Mirka Kracz-
kowskie na zakończenie zaproszeni zostali przez Bogusławę Krzywonos 
na „Wiosenny podwieczorek” truskawkowo-ciasteczkowy. Tym miłym 
akcentem zakończyło się kolejne spotkanie w Izbie Regionalnej w Krzy-
wem.

  Ojczyzna – treść najgłębsza, najszczersza

Część artystyczna

Gośćmi spotkania byli Beata i Łukasz 
Walusowie z Domaradza

  Halina Kościńska
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W oparciu o komunikat Wojewódzkiego Inspektora  
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie –Państwowy Po-
wiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie  
informuje, że w związku  z występowaniem 
sprzyjających warunków pogodowych do 
rozwoju i żerowania ślimaków zaleca się  
zastosowanie różnych metod  postępowania 
w celu ograniczenia uszkodzeń powodowa-
nych przez te agrofagi, tj:
a) zabiegi profilaktyczne – które sprowa-

dzają się do osuszania terenu w pobliżu 
upraw, wykaszania rowów i zarośli, które 
są siedliskiem ślimaków. Natomiast ścię-
te rośliny należy zbierać i nie dopuszczać 
do ich gnicia, ponieważ ślimaki w butwie-
jących resztkach znajdują doskonałe warunki do bytowania.  
Z otoczenia upraw należy usunąć przedmioty mogące być ich 
kryjówkami np.: stosy kamieni, deski, gruz czy wyplewione  
chwasty. W przypadku plagi ślimaków należy zastanowić się 
nad potrzebą utrzymywania kompostowników, gdyż są to miej-
sca, w których szkodniki te chętnie przebywają i składają jaja.
Jednym z podstawowych elementów profilaktyki jest ostroż-
ność przy nabywaniu materiału nasadze-
niowego ze szkółek i punktów sprzedaży 
roślin ozdobnych, który należy dokładnie 
przeglądnąć  pod kątem obecności ślima-
ków.

b) zabiegi agrotechniczne – które powin-
ny sprowadzać się do utrzymania gleby  
w jak najlepszej strukturze. Częste graba-
nie, motyczenie, usuwanie chwastów po-
woduje jej przewietrzanie. Zabiegi takie 
pozwalają na wyeliminowanie zwłaszcza 
młodych osobników oraz jaj, które wy-
rzucone na powierzchnię szybko giną na 
skutek działania promieniami słonecznych. Ponadto sadzenie 
silnej i zdrowej rosady oraz przyśpieszenie terminu siewu 
zwiększa szanse roślin na przeżycie ataku ślimaków. 

c) wyłapywanie – pułapki – można zastosować deski, stare da-
chówki – położone w zacisznym miejscu, pod które wkładamy 
na wilgotnej glebie np. liście kapusty lub łopianu, resztki ziem-
niaków czy marchwi  albo otręby, lub  na talerzykach preparaty 
zawierające metaldehyd lub metiokarb. Zwabione w te miejsca 
ślimaki należy systematycznie zbierać i niszczyć. Pułapki roz-

mieszcza się równomiernie w miejscach szczególnie opanowa-
nych przez ślimaki, co około 1,5-2 m  i przegląda  w odstępach 
2-3-dniowych, w celu  uzupełnienia  brakującej przynęty oraz  
wybrania zwabionych ślimaków. Miejsca, na których ustawio-
ne są pułapki, powinny być stale wilgotne, dlatego wskazane 
jest zalewanie ich, co pewien czas wodą. Bezpośrednie wyła-

pywanie ślimaków przeprowadzić należy 
systematycznie przez kilka kolejnych dni, 
tuż przed wieczorem lub wczesnym ran-
kiem. Systematyczne zbieranie w obrębie 
kilku posesji daje zadowalające rezultaty  
już  po  paru dniach. Akcję taką należy 
powtarzać, co pewien czas w miarę  po-
trzeby. 
d) stosowanie nawozów mineralnych 
– w niektórych  uprawach ochronę roślin 
można połączyć z nawożeniem, używa-
jąc wapna niegaszonego czy kainitu (oba  

w dawkach 40kg/10 arów lub superfosfatu 
w dawce uzależnionej od potrzeb nawozowych roślin). Wy-
siewa się je wieczorem, kiedy ślimaki zaczynają  wychodzić  
ze swoich  kryjówek. Nawozy można  rozsypać na grządkach  
i ścieżkach dwukrotnie, w odstępach około 1 godziny, aby unie-
możliwić  zmywanie parzących środków z ciała szkodników 
(ślimaki mające kontakt  z tymi substancjami giną w wyniku 
odwodnienia organizmu – jest ono spowodowane wydziele-

niem dużej ilości śluzu potrzebnego do 
pozbycia się tych nawozów). Takiego 
zabiegu nie powinno się wykonywać 
podczas deszczowej pogody, gdyż wów-
czas nie przyniesie on spodziewanego 
rezultatu z uwagi na pozbawienie na-
wozów właściwości parzących. Musimy 
również pamiętać, aby nie rozsypywać 
tych nawozów bezpośrednio na rośliny 
uprawne. 
e) zwalczanie chemiczne – można użyć 
następujące moluskocydy: ANTY-ŚLI-

MAK SPIESS 04 GB, GLANZIT 06 GB, 
MESUROL ALIMAX 02 RB, ŚLIMAK –STOP 47 FG, ŚLI-
MAKOL 06 GB, ŚLIMAX 04 GB, SNACOL 05 GB.

UWAGA!!!
Środki ochrony roślin stosować zgodnie z etykietą-in-

strukcją  stosowania zamieszczoną  na opakowaniu. Aby ograni-
czyć liczebność ślimaków należy wykorzystać wszystkie możli-
we metody od profilaktyki, poprzez działania agrotechniczne, do 
zwalczania chemicznego. 

Zwalczanie ślimaków

Ślinik lutyzański

Ślinik wielki

Pomrowik małyŚlinik rdzawy Ślinik przepasany

Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Brzozowie 
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Największym znawcą motyli, na terenie powiatu brzo-
zowskiego, jest mieszkający w Przysietnicy Edward Buczek 
– posiadający jedną z największych w Polsce kolekcji motyli.

Wykorzystując niesamowite wiedzę Pana Edwarda w tym 
temacie postanowiliśmy scharakteryzować najciekawsze gatun-
ki motyli, które żyją na terenie powiatu brzozowskiego.

Na 164 gatunki motyli dziennych, które żyją w Polsce na 
naszym terenie występuje, bądź zostało 
stwierdzonych 76 gatunków. Należą one 
do następujących rodzin: paziowate, bie-
linkowate, rusałkowate, oczennicowate, 
modraszkowate, powszelatkowate, wie-
lenowate i karłowatkowate. Każda z tych 
rodzin charakteryzuje się innym wyglą-
dem, wielkością, środowiskiem wystę-
powania, czy też długością życia.
Najciekawsze gatunki

Wśród wielu gatunków nie tylko 
poprzez piękne ubarwienie na uwagę 
zasługuje Mieniak Stróżnik i Mieniak 
Tęczowiec, które jako nieliczne - nigdy nie siadają na kwia-
tach. W odróżnieniu od pozostałych gatunków mieniaki nie 
żywią się nektarem a odchodami zwierząt, bądź sokami wy-
ciekającymi z drzew. Gąsienice są zwężone z obu końców, in-
tensywnie zielone. Posiadają charakterystyczne różki upodab-
niające je do bezskorupowych ślimaków. Żerują od sierpnia,  
a podstawową rośliną żywicielską jest topola, osika i wierzba 
iwa. Gąsienica jest formą zimującą i wiosną kontynuuje żero-
wanie, by później przepoczwarzyć się  
w formę dorosłą-czyli motyla. 

Innym motylem, który zaliczany 
jest do bardzo ciekawych jest Rusałka 
Kratnik. Motyl ten wykazuje zmiany wiel-
kości i ubarwienia w zależności od poko-
lenia. Wyróżnia się u niej tzw. pokolenie 
wiosenne żyjące od kwietnia do czerwca  
i pokolenie letnie występujące od począt-
ku lipca do końca września. Można także 
w październiku spotkać trzecie pokolenie, 
które różni się od pokolenia wiosennego  
i letniego. Dawniej pokolenia Rusałki 
Kratnika poprzez odmienną barwę i wiel-
kość uważano za odrębne gatunki.
Długość życia

Biorąc pod uwagę długość życia najkrócej żyją wspo-
mniane mieniaki. Jako motyle można je spotkać od połowy 
czerwca do połowy lipca, kiedy to po złożeniu jaj motyl ginie. 
Z jaj wylęgają się gąsienice, które zimują aż do wiosny i po-
czątkiem czerwca przepoczwarczają się w żyjące miesiąc sta-
dium owada dorosłego. Z kolei najdłużej żyjącym motylem jest 
Listkowiec Cytrynek. Nazwa „Listkowiec” wzięła się z tego, że 
zimuje w opadłych listkach, a „cytrynek” nie tylko od koloru, ale 
i zapachu skrzydełek, które pachną cytryną. Żyje niemalże przez 
okrągły rok od czerwca do czerwca, a okres zimowy spędza w 
lesie pod liśćmi. Charakteryzuje się on również krótkim okresem 
stadium gąsienicy trwającym zaledwie około 30 dni.
Menu motyli

Większość ludzi uważa, że motyle żywią się nektarem  
z kwiatów. Wiele jest w tym prawdy, ale są gatunki, które zmie-

niają swoje upodobania w zależności od pory roku, bądź też 
pobierają pokarm z różnych źródeł korzystając z doskonale roz-
winiętego węchu i narządu zwanego „ssawką”, który pozwala 
pobierać pokarm nie tylko z kwiatów ale również z kałuży, czy 
dojrzałych śliwek, jabłek, gruszek. Do tej grupy można zaliczyć 
występujące powszechnie na naszym terenie rusałki.
Najmniejszy, największy

Najmniejszym naszym motylem jest 
Modraszek Malczyk, którego rozpiętość 
skrzydeł sięga 20-25 mm, a największymi 
jakie występuje na terenie powiatu - Pokłon-
nik Osiniec, Paź Królowej i Paź Żeglarz, 
których rozpiętość skrzydeł dochodzi do 80 
mm.
Najbardziej popularne i najrzad-
sze

Z motyli występujących na terenie 
powiatu brzozowskiego najczęściej moż-
na spotkać Bielinka Bytomkowca. Mówiąc  

o rzadkich motylach możemy się pochwalić 
stanowiskami Niepylaka Mnemozyna, który już w latach 50 zo-
stał objęty całkowitą ochroną, a także został wpisany do Polskiej 
Czerwonej Księgi Zwierząt jako motyl zagrożony całkowitym 
wyginięciem. Jego występowanie uzależnione jest od występo-
wania tzw. rośliny żywicielskiej – kokoryczy. Typowym śro-
dowiskiem ich życia są wilgotne i nasłonecznione łąki, polany 
sąsiadujące z lasem liściastym lub mieszanym.
Wędrujące motyle

Na naszym terenie można także spotkać mo-
tyle, które pojawiają się u nas jako gatunki wędrow-
ne. Za przykład mogę podać Modrogończyka Wę-
drowca, którego Pan Edward złowił jako 3 osoba  
w Polsce i Szlaczkoń Erate. Przyleciał on do nas 
z Afryki, a swoje naturalne siedlisko ma w Etiopii 
i Somalii. Warto nadmienić, że wśród motyli po-
wiatu brzozowskiego są też takie, które jako nowe 
pokolenie jesienią wędrują na okres zimowania na 
południe Europy czy tereny Afryki Północnej. Ta-
kimi wędrowcami jest Rusałka Osetnik i Rusałka 
Admirał. Nie lecą one samotnie, gdyż podobnie 
jak ptaki formują się w duże grupy, które można 
łatwo zauważyć. Z uwagi na dzienny tryb życia 

lecą tylko w dzień, a noc spędzają na drzewach. Do tej pory 
żaden z naukowców nie rozwiązał zagadki, dlaczego odlatują i 
skąd wiedzą, dokąd należy lecieć.
Gdzie i kiedy ich szukać

Aby znaleźć motyla należy wiedzieć kiedy i gdzie on wy-
stępuje. Konieczna jest zatem znajomość ich fizjologii, wiedza 
na temat roślin żywicielskich. Jedne występują w pobliżu zbior-
ników wodnych, inne na terenie łąk, obrzeżach lasów czy na 
murawach kserotermicznych. Dobrymi terenami na obserwacje 
tych pięknych, owadów są łąki w okolicach Humnisk, Wzdowa 
i Turzego Pola, okolice Przysietnicy, wzgórza pomiędzy Teme-
szowem a Witryłowem, gdzie można spotkać Gurówkę Medea 
– typowo górskiego motyla, który ma u nas jedno stanowisko. 
Wiele cennych i chronionych motyli występuje także w dolinach 
rzek Sanu, Morwawy i Wisłoka. 

Motyle powiatu brzozowskiego

Bielinek kapustnik

Paź królowej

Jacek Cetnarowicz
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Lato to niewątpliwe ulubiona pora 
roku dzieci i młodzieży. Czas odpoczyn-
ku od szkolnych obowiązków, niecierp-
liwie wyczekiwany przez każdego ucz-
nia i studenta. Obozy, kolonie, wczasy  
z rodzicami, czy biurko i komputer 
w swoim pokoju? A może praca? 
Jakie modele spędzania wolnego 
czasu preferuje młode pokolenie? 
Zapytaliśmy młodzież z naszego 
powiatu jak spędza tegoroczne wa-
kacje, oto co nam powiedziała:

Marcin Owsiany, Nozdrzec, uczeń 
VI klasy  SP Zespołu Szkół w Noz-
drzcu

Wakacje spędzam na wsi. 
Każdy dzień jest jednak ciekawy 
i inny. Jeżdżę z kolegami na wy-
cieczki rowerowe, gram w piłkę 
nożną na boisku szkolnym. Razem 
z moim kolegą Aleksem i jego tatą 
chodzę łowić ryby nad San. Kiedy 
pada deszcz lubię oglądać filmy 
naukowe, historyczne, często gram  
w gry komputerowe. Robię też 
małe konstrukcje modeli samolo-
tów. Lubię projektować. 

Paulina Fil, Brzozów, uczennica 
III klasy Gimnazjum w Brzozo-
wie

Dwa tygodnie tegorocznych 
wakacji spędziłam w egipskiej 
Hurghadzie. Był to niesamowity 
czas, w którym poznałam historię, 
kulturę oraz religię Egipcjan. Mia-
łam okazję dosiąść wielbłąda, zo-
baczyć piramidy w Gizie czy qua-
dem przemierzać bezkres pustyni. 
Jednak największą przygodą dla 
mnie było nurkowanie w głębinach 
Morza Czerwonego, gdzie miałam 
okazję oglądać barwne rafy koralo-
we i podziwiać niezliczone gatunki 
tropikalnych ryb. Pozostała część 
wakacji nie będzie chyba tak ekscytują-
ca, ale równie przyjemna, gdyż spędzę ją  
w domu z rodziną. Uwielbiam pływać, 
więc często będę odwiedzać basen, nie 
zabraknie też spotkań z przyjaciółmi i ro-
dzinnej wycieczki nad Solinę.

Łukasz Fiedoń, Turze Pole, tegoroczny 
absolwent Gimnazjum w Brzozowie 

W tym roku wakacje spędzam  
w domu, czas mija mi szybko ponieważ 

pomagam codziennie u rodziców w skle-
pie. Kilka dni temu zakończyliśmy żniwa, 
więc nie leniuchowałem. W najbliższym 
czasie wyjeżdżam do babci na taką praw-
dziwą wieś, żeby skutecznie odpocząć. 

Uważam, że najlepiej wypoczywa się tam, 
gdzie nie ma dostępu do wszystkich osiąg-
nięć techniki. Z przekonaniem mogę po-
wiedzieć, że są to takie swoiste rekolekcje 
dla ciała i ducha, gdzie wszystko kręci się 
wokół przyrody. Wyłączam komputer, nie 
oglądam telewizji, komórkę zostawiam  
w domu. Myślę że warto choć przez jeden 
tydzień, samotnie bądź w gronie bliskich 
przyjaciół, pobyć jedynie w otoczeniu 
tego, czym obdarzyła nas natura.

Karolina Fil, Izdebki, tegoroczna ab-
solwentka I LO w Brzozowie 

Właśnie odbywam swoje najdłuż-
sze wakacje. Zasłużone po ostatniej klasie 
liceum, po maturze. Sprawę studiów mam 
już zamkniętą, więc mogę odetchnąć peł-
ną piersią i cieszyć się latem. Mimo, że 
nie planowałam żadnych wyjazdów zna-
lazłam się w Krakowie i odwiedziłam 

Warszawę. Miło było spacerować 
po krakowskim rynku, plantach 
oraz wąskich brukowanych ulicz-
kach, a także przyjrzeć się od stro-
ny praktycznej miastu, w którym 
zamieszkam od października (np. 
dowiedzieć się gdzie są pyszne 
lody). Goszcząc w obecnej stolicy 
wybrałam się do Pałacu w Wilano-
wie. Ogólne wrażenie pozytywne - 
piękna galeria obrazów, niezwykłe 
apartamenty królewskie oraz cud-
ne ogrody. Jednakże nie czuje się 
tam ducha czasu, który przenosi do 
innej epoki, ale raczej typowe mu-
zeum. Będąc w domu spotykam się  
z przyjaciółmi, chodzimy wspólnie 
do kina i na kręgle. Mam także obo-
wiązki w domu, więc czas się zapeł-
nia i na nudę nie mogę narzekać.

 Maciej Toczek, Wara, student II 
roku ekonomii na UR w Rzeszo-
wie

Wakacje, jak co roku, chcę 
spędzić aktywnie, staram się wy-
korzystać każdą wolną chwilę.  

W lipcu wraz z grupą św. Wojcie-
cha z Brzozowa odbyłem pieszą 
pielgrzymkę do Matki Bożej Jas-
nogórskiej. To niesamowite przeży-
cie- wędrówka pątników w różnym 
wieku, z rozmaitym bagażem do-
świadczeń, których łączy jeden cel  
i doświadczenie tego samego wyda-
rzenia, które każdy z nas przeżywa 
w indywidualny, niepowtarzalny 
sposób. Czas wędrówki pozwolił 
mi wyjątkowo doświadczyć dobro-
ci drugiego człowieka, kryjącej się 
w małych gestach i słowach. Nie 

ukrywam także radości i dumy jaką czu-
łem gdy  mimo przeszkód dotarliśmy do 
Częstochowy.

To piękne doświadczenie już za 
mną, ale wakacje ciągle trwają, a ja mam 
wiele planów, chciałbym odwiedzić War-
szawę i Zakopane. A już 11 sierpnia wy-
ruszam na kolejną pielgrzymkę- tym ra-
zem na Kalwarię Pacławską.

Pocztówka z wakacji

Pamiątkowa fotografia z wakacji w Egipcie

Pielgrzymka na Jasną Górę - grupa św. Wojciecha

Żniwa w Turzym Polu

Maria Organ
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Urzekające Lloret de Mar

Gorąca Costa Brava

Anna Rzepka

Lazurowe morze, cudowne słońce, urzekająca gościnność i gorący, 
południowy temperament to właśnie cała Hiszpania! To kraj zaskakujący 
swą różnorodnością, wielobarwny, a przez to pasjonujący. To jedno z naj-
ciekawszych miejsc w Europie, słynące z dzikiego wybrzeża Costa Brava  
i złocistych piasków Costa del Maresme.

Hiszpania to kraj słońca, flamenco, wina i corridy, który potrafi uza-
leżnić od swojej niezwykłej atmosfery już podczas pierwszej wizyty. Jeśli 
ktoś przyjechał tu spragniony plaży, morza i zwiedzania głównych miast, 
niech się nie zdziwi, gdy nagle zafascynują go całkowicie odmienne rzeczy, 
takie jak obchody lokalnego święta, niesamowite życie nocne, baskijska 
kuchnia czy dzikie krajobrazy. Jednym ze szczególnie urokliwych miejsc  
w Hiszpanii jest miasto Lloret de Mar, położone w prowincji Girona, na 
Costa Brava w Katalonii.

Decydując się na spędzenie urlopu w tej najpopularniejszej miejsco-
wości na Costa Brava musimy brać pod uwagę, że przyjdzie nam zamiesz-
kać w mieście hoteli. Z nawiązką zostanie to nam jednak wynagrodzone 
urokiem malowniczego wybrzeża. Miasto jest idealnym miejscem wypado-
wym do zwiedzania pobliskich miejscowości i Barcelony, jednak interesu-
jące miejsca można również znaleźć w samym Lloret.

Jak w kilku słowy można by opisać centrum miasta? Są to zbudowa-
ne dość blisko siebie, różnej wielkości hotele, których liczba z roku na rok 
wzrasta, aby pomieścić powiększającą się corocznie liczbę turystów. Do 
tego dochodzą najróżniejsze tawerny, puby i restauracje, dyskoteki i klu-
by, by przybyszów ugościć i zabawić. Olbrzymia liczba sklepów i sklepi-
ków, oferujących wszystko, czego wczasowicz może potrzebować, a także 
to, czego na pewno nie potrzebuje, ale może się skusi i kupi. W każdym  
z nich, ze względu na dużą liczbę polskich wczasowiczów, możemy usły-
szeć w wykonaniu sprzedawców „Jak sje maś” oraz „Cieńdopry”. Te drob-
ne elementy niewątpliwie dodają temu miastu klimatu. Nocą Lloret nabiera 
niesamowitych kolorów, uwodzi blaskiem neonów i reklam.

Pomiędzy wąskimi, gwarnymi uliczkami znajduje się Plac Kościel-
ny, gdzie spacerując każdy prędzej czy później dotrze. I tutaj czeka nas miła 
niespodzianka. Kościół parafialny z mozaikową kopułą jest jak perełka  
w betonowej architekturze Lloret. Budynek powstał na bazie zbudowanego 
w początku XVI wieku kościoła w renesansowym stylu. Warto zajrzeć też 
do wnętrza kościoła, które jest jak cicha przystań, gdzie znajdziemy chwilę 
wytchnienia.

Najbardziej obleganym miejscem jest deptak przy głównej, długiej 
na 1,5 km piaszczystej plaży Lloret. Rozciąga się ona od zamku nazywa-

nego Zamkiem na Plaży, który obec-
nie stanowi jeden z charaktery-

stycznych symboli miasta, do 
skał nad Cala Banys. Jest to 

miejsce dla miłośników 
słońca, lazurowego 

morza i sportów 

wodnych. Na deptaku znajdziemy liczne pamiątki 
związane z historią miasta. Na jego początku znajdu-
je się pomnik Sardany - tradycyjnego tańca kataloń-
skiego (w 1971 r. Lloret nazwano domem Sardany). 
Na drugim końcu plaży znajduje się rzeźba Esquard, 
symbolizująca Lloret jako otwarty na świat ośrodek 
turystyczny.

Wspomnianym już wcześniej symbolem mia-
sta jest Zamek na Plaży - wznoszący się na nadmor-
skich skałach, wśród zieleni, na tle lazurowego nieba. 
Trudno odmówić mu uroku również nocą, gdy maja-
czy na skałach jego podświetlona sylwetka. Wzdłuż 
nadbrzeża, pod zamkiem przebiega kamienna pro-
menada, która zaprowadzi nas dalej nad inne malow-
nicze zatoki. Dróżka prowadzi skalistym wybrzeżem 
raz w górę, raz w dół, nie ominie nas wprawdzie 
wspinaczka po kamiennych schodkach, ale widoki 
wynagradzają wszystko.

Te cudowne krajobrazy od wieków niezmien-
nie zachwycają zarówno mieszkańców, jak i przy-
jezdnych. Przyjedź do Hiszpanii, odwiedź Lloret de 
Mar a na pewno powrócisz tam jeszcze nie raz, ocza-
rowany niezwykłym klimatem, serdecznością ludzi  
i wspaniałymi widokami.

Lazurowe morze w Lloret

Kamienna promenada

Widok z ogrodu botanicznego  
w sąsiedztwie Lloret de Mar

Lloret de Mar
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Tradycje, zwyczaje, obrzędy

Gdy nadchodzi druga połowa lipca, rozzłacają się polskie 
pola dorodną pszenicą, rozsrebrzają się dojrzałym żytem. Dla 
ludzi wsi przychodzi czas wytężonej pracy, najofiarniejszego 
wysiłku nad zebraniem tego wszystkiego, co daje matka ziemia. 
Chyba nikt jej nie kocha goręcej nad polskiego chłopa, który 
przez wieki swoją miłość do Ojczyzny objawiał w miłości 
do skrawka swego zagonu, który uprawiał spra-
cowanymi, pełnymi odcisków od pracy dłońmi 
i grzbietem schylonym do ziemi. Żeby kochać 
Ojczyznę, trzeba czuć smak potu, który za-
lewa oczy, mieć twarz spaloną od słońca, od 
podmuchów wiatru, trzeba umieć szanować 
nawet najmniejszy kawałek chleba, całować 
go, przepraszać za zniewagę.

Cud rozmnożenia chleba corocznie po-
wtarza się na naszych oczach, bo jak powietrza 
do życia i oddychania, tak chleba potrzebuje-
my, byśmy nie pomarli fizycznie. Pisał o tym 
przed laty Władysław Syrokomla:

Chleb – wielkie słowo w niebie i na ziemi
W nim Bóg sam Siebie między ludzi dzieli.
Przed chlebem życia truchleją anieli,
Człek go pożywa usty pobożnymi.
A w ziemskim chlebie jest pokarm i siła,
W chlebie Bóg życie doczesne przesyła:
Zbawienie ciału, zbawienie duchowi.
Lecz biada temu,
Kto chleb zbawienia świętokradzko spożył
Pokarmem życia na duszy otruty.
Pod stopy swymi sam przepaść otworzył. 

Im więcej rolnik włoży pracy w uprawę ziemi, tym ma 
większy udział w zebranym plonie. Mają również w tym dzie-
le swój niemały udział i ciepłe słońce, woda, wiatr i wszystkie 
te żywioły sławiące swego Stworzyciela, który dopuścił je do 
udziału w tym niezwykłym misterium wzrostu i plonu.

Wiek XX w znacznym stopniu pomógł rol-
nikom w ich pracy na roli, bo różnorodne maszyny, 
nawozy sztuczne i środki ochrony roślin przyczy-
niają się do wzrostu plonów. Uczeni wydarli przy-

rodzie niejedną tajemnicę i człowiek coraz bardziej zaprzęga 
ją do realizowania swoich potrzeb orząc, sadząc, siejąc, a na 
koniec zbierając plony. Kościół pamięta w swych modlitwach 
o dojrzewających plonach, błogosławi pola w wiosenny czas,  
a zebrane plony uświęca swym błogosławieństwem.

Swego błogosławieństwa udziela też Matka Boska Zielna, 
Królowa Nieba i Ziemi, błogosławiąca znojnej pracy rolnika. Jej 
orędownictwo jest gwarantem, że burze i nawałnice nie znisz-
czą plonów, że zostaną zebrane w porę. Od dawna pobożny lud 

przekazywał sobie z pokolenia na pokolenie legendę 
o uratowaniu zboża przez Matkę Bożą. „Przed 
potopem całe źdźbła zbożowe były kłosami, 
ale Bóg zesłał sprawiedliwą karę na złych ludzi  
i woda zaczęła zalewać wszystko, wyżej, co-
raz wyżej. Wtedy Ona, Najdobrotliwsza i Mi-
łosierna uchwyciła kłosy za czuby i osłoniła 
swoją świętą dłonią. I tyle, ile zdołała uchwy-
cić, ocalało, by stać się pożywieniem dla lu-
dzi”.

Bóg Matce nie odmawia niczego i dla-
tego polski lud, widząc zagniewane oblicze 
Boga, garnie się do Jego Matki, wierząc, że 
Ona znająca ziemskie życie, przyjdzie każde-

mu z pomocą, jak w śpiewanej pieśni:
Zasłużyliśmy, to prawda przez złości,

By nas Bóg karał ręką surowości,
Lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze,
Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze…
lub w wierszu Janusza Marion-Mora:
Ostatni w górze kona grzmot,
Przycichła groźna burza…
Spomiędzy zwałów szarych chmur
 Jej postać się wynurza…
Zawiał podmuchem silny wiatr
I rozwiał ciemne włosy…
Ona, nie bacząc na to nic,
Ostatnie zbiera kłosy…

WARTO  WIEDZIEĆ

 Na żniwny czas 

 Święty Wawrzyniec 
– patron żniwiarzy

W lipcu każdego roku, na tle rozgwieżdżonego nieba 
zauważyć można roje szybko mknących meteorów, zwanych 
perseidami. Poetycka wyobraźnia ludowa, skłaniająca się 
raczej do czytania w niebie niźli w książkach, kojarzyła je 
ze łzami płaczących planet. Bywało jednak, że ów deszcz 
spadających gwiazd nasilał się około 10 sierpnia. Mówiono 
wówczas o nich, chyba nie-
przypadkowo, że są łzami św. 
Wawrzyńca, którego Kościół 
czci 10 sierpnia.

Święty Wawrzyniec uro-
dził się około roku 230 w mie-
ście Huesca w Hiszpanii, jako 
syn zamożnych rodziców. Nie 
wiadomo jednak, z jakiego po-
wodu i kiedy opuścił ojczyznę  
i przeniósł się do Rzymu. Pew-

  Halina Kościńska

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

ne jest natomiast to, że papież Sykstus II ustanowił go jed-
nym z siedmiu diakonów Kościoła. Do jego obowiązków 
– oprócz posługiwania papieżowi przy sprawowaniu Eu-
charystii – należał dozór nad majątkiem kościelnym oraz 
opieka nad ubogimi.

Gdy za panowania cesarza Waleriana wybuchło  
w Rzymie prześladowanie chrześcijan, uwięziono i skazano 
na śmierć papieża Sykstusa II, ponieważ nie chciał złożyć 
ofiary Marsowi, będącemu opiekuńczym bóstwem tego 
miasta.
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Opis męki wielkiego diakona mówi, że Wawrzyniec został 

wyłączony z grupy skazanych na śmierć. Namiestnik rzymski 
liczył na to, że namową i obietnicami, a w razie potrzeby tortura-
mi, wymusi na Wawrzyńcu oddanie całego majątku kościelnego 
w jego ręce. Ten jednak w oznaczonym dniu ukazał namiestni-
kowi swój największy skarb, jakim była rzesza najbiedniejszych 
mieszkańców Rzymu, którymi się opiekował. To są klejnoty, to 
jest kosztowny naszyjnik Kościoła, to nasze bogactwo… miał 
wypowiedzieć święty diakon.

Zawiedziony tyran kazał zastosować wobec Wawrzyń-
ca wymyślne tortury, by w końcu przypalać go na rozgrzanych 
rusztach i tak święty zginął.

Ciało męczennika, który poniósł śmierć 10 sierpnia  
258 r., pogrzebał św. Justyn - kapłan. Niezwykłe okoliczności 
jego śmierci rozbudziły jego kult. Imię Jego włączono do kano-
nu Mszy św. i do Litanii do Wszystkich Świętych. Konstantyn 
Wielki wystawił nad jego grobem wspaniałą bazylikę.

Z Rzymu kult św. Wawrzyńca dotarł do Niemiec, Hiszpa-
nii, Francji, a potem do Polski. Czcili go ludzie ubodzy, pieka-
rze, kucharze, bibliotekarze i rolnicy.

Święty Wawrzyniec był też przywoływany jako patron pa-
siek, w myśl powiedzenia: Przez Wawrzyńca męczennika, chroń 
Panie, pszczółki od szkodnika. W tradycji ludowej na Podkar-
paciu do niedawna kultywowany był zwyczaj palenia w wigilię 
tego dnia ogni, podobnie jak w Zielone Świątki.

Święty Wawrzyniec to także patron żniwiarzy, którzy  
w tym czasie kończą żniwa, w myśl powiedzenia:  Święty Waw-
rzyniec niesie z pola wieniec. Są i inne przysłowia związane  
z tym dniem: Na świętego Wawrzyńca szykują się żeńce do wień-
ca; Wawrzyniec i Bartłomiej (24 VIII), kiedy w słońcu trwają, 
piękną jesień nam zapowiadają; Gdy na Wawrzyńca orzechy ob-
rodzą, to w zimie mrozy dogodzą; Święty Wawrzyniec pokazuje 
do ziemniaków gościniec.                                                          

  Halina Kościńska

Obecnie firmy farmaceutyczne na całym świecie produkują ogrom-
ne ilości różnego rodzaju leków, a  reklamy w środkach masowego prze-
kazu informują, że należy je koniecznie używać w celu zachowania zdro-
wia i dobrego samopoczucia. Tymczasem każdy lek jest bardzo złożoną 
substancją chemiczną i może być stosowany tylko i wyłącznie na wyraź-
ne zalecenie lekarza. Samowolnie używane leki powodują spustoszenie  
w organizmie człowieka uszkadzając przewód pokarmowy, wątrobę, ner-
ki.

Do reakcji ubocznych po lekach zaliczamy wszelkie niepożądane 
reakcje pojawiające się po podaniu leku. Według badań prowadzonych  
w ostatnim czasie w Stanach Zjednoczonych leki wywołują poważne re-
akcje niepożądane w ciągu każdego roku u około dwóch milionów pacjen-
tów, z czego około 10 tysięcy pacjentów po stosowaniu różnych leków 
umiera. W naszym kraju takie badania nie są prowadzone, ale skala tego 
problemu jest podobna. Częstość występowania reakcji ubocznych po le-

kach wzrasta ponieważ zwiększa 
się ilość produkowanych leków, 
szczególnie tych, które można ku-
pić bez recepty. W zależności od 
czasu pojawienia się objawów nie-
pożądanych po zastosowaniu leku 
dzielimy reakcje na natychmia-
stowe – pojawiające się po kilku 
sekundach, reakcje przyspieszone 
– 1 do 3 dni oraz późne po ponad 
trzech dniach, które mogą się po-
jawić nawet po kilku latach po za-
kończeniu farmakoterapii.

Do najczęstszych reakcji niepożądanych należą: nudności, wymio-
ty, biegunki, bóle brzucha, pokrzywka na skórze, bóle i zawroty głowy, 
senność, zaburzenie koncentracji, zaburzenie odporności, zaburzenie me-
tabolizmu, uszkodzenie narządów, wstrząs anafilaktyczny mogący dopro-
wadzić do śmierci.

Bardzo często wywołują reakcje niepożądane antybiotyki, aspi-
ryna, leki stosowane w znieczuleniu, radiologiczne środki kontrastowe. 
Szczególnie narażone na reakcje niepożądane po lekach są osoby starsze, 
które stosują kilka leków jednocześnie oraz dzieci.

Środki zobojętniające kwasy żołądkowe nie powinny być używane 
ciągle, gdyż zawierają one glin i obniżają zdolność organizmu do przy-

swajania fosforu, co powoduje rozmiękczenie kości.  
W przerwach w stosowaniu tych środków należy spo-
żywać więcej pokarmów zawierających fosfor, czyli 
ryb, mięsa, podrobów, jajek, produktów mlecznych, 
wody mineralnej.

Środki przeczyszczające powodują zaburzenia 
wchłaniania fosforu, wapnia, witamin, co przy dłuż-
szym ich stosowaniu prowadzi do niedożywienia or-
ganizmu i osteoporozy. Przy uporczywych zaparciach 
należy spożywać pokarmy zawierające błonnik, czyli 
zielone warzywa, produkty zbożowe z pełnego prze-
miału, gotowane owoce suszone. Leki nasercowe 
nie powinny być stosowane z pokarmami bogatymi  
w błonnik ponieważ łączą się one z błonnikiem i są 
wydalane.

Po zakończeniu kuracji antybiotykowej należy 
spożywać codziennie jogurt, aby uzupełnić zniszczoną 
za pomocą antybiotyków korzystną florę bakteryjną 
zasiedlającą układ pokarmowy.

Niektóre leki stosowane przy leczeniu gruźlicy 
mogą powodować chorobę skóry pelagrę, złuszczanie 
naskórka, biegunki, zapalenie błon śluzowych prze-
wodu pokarmowego, przygnębienie, na skutek bloko-
wania witaminy PP czyli amidu kwasu nikotynowego. 
Po zakończeniu leczenia należy spożywać pokarmy 
zawierające tę witaminę czyli wątrobę, nerki, chude 
mięso, ryby, chleb razowy, zielone warzywa, pomido-
ry, orzechy.

Środki przeciwgrzybicze - nystatyna, hamują 
działanie witamin z grupy B powodując obrzmienie  

Ostrożnie z lekami
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Irena i Waldemar Kędzierscy

Tradycyjnie już od kilku lat z chwilą rozpoczęcia wakacji 
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Brzozowie organizuje turniej pił-
karski dla młodzieży. 30 czerwca br. na stadionie w Brzozowie 
rozegrane zostały mistrzostwa powiatu brzozowskiego młodzieży 
urodzonej w 1991 r. oraz młodszej. 

Turniej Piłkarski „Powitanie Lata”

fot. R. Samiec

Zwyciężył zespół ULKS Grabowianka Grabów-
ka, prowadzony przez trenera Jerzego Gratkowskiego  
i znanego działacza sportowego Jacka Adamskiego, który  
w finale pokonał LKS „Błękitnych” Jasienica Rosielna 2:0.  
W meczu o III miejsce Brzozovia pokonała LKS „Viktorię” 
Niebocko 4:2. Piąte miejsce zajął LKS Hłudno. Współor-
ganizatorami turnieju byli: MOSiR Brzozów, Podkarpa-
ckie Zrzeszenie LZS w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Brzozów.

Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplo-
my, puchary, nagrody rzeczowe oraz wyżywienie. Poziom 
sportowy zawodów był dobry. Najlepszym zawodnikiem 
został wybrany Sławomir Fijałka z Grabόwki. Puchar 
wręczył mu sponsor Jerzy Data. Turniej miał na celu wy-
łonić mistrza powiatu, uczcić jubileusz 650-lecia Brzo-
zowa oraz rozpocząć na sportowo wakacje 2009. Był to 
także przegląd młodzieży uzdolnionej piłkarsko. Brało  
w nim udział 100 zawodników.

Skład zwycięskiego zespołu: Mateusz Śmigiel, Kry-
stian Kuźniar, Tomasz Dymnicki, Jakub Dymnicki, Piotr 
Myćka, Ernest Szul, Rafał Fiejdasz, Sławomir Fijałka, Ro-
bert Bocoń, Kacper Ruszel, Krzysztof Zdziarski, Arkadiusz 
Rajtar, Maciej Winnicki, Kamil Ziemiański, Krzysztof Fry-
drych.

Bronisław Przyczynek

Turniej piłkarski „Powitanie Lata”

i pękanie błony śluzowej jamy ustnej, języka i warg, zajady, łojotok, 
biegunkę, zmiany w narządzie wzroku, obniżenie odporności, nie-
dokrwistość, osłabienie. Spożywamy w trakcie i po kuracji pokarmy 
bogate w te witaminy, czyli zielone warzywa, mleko, masło, jajka, 
mięso, wątrobę, nerki.

Stosowanie środków moczopędnych powoduje utratę przez or-
ganizm składników mineralnych, szczególnie wapnia i potasu. Wapń 
bierze udział w tworzeniu kości, reguluje krzepliwość krwi, czynność 
serca, bierze udział w przekazywaniu bodźców, działa przeciwuczu-
leniowo. Pokarmy bogate w wapń to mleko, sery,  jajka, ryby, zielona 
sałata, kapusta, buraki marchew, fasola, orzechy, wody mineralne. 

Potas natomiast jest najważniejszym kationem wewnątrz ko-
mórek ciała. Bierze udział w przekazywaniu bodźców, procesach 
enzymatycznych, w syntezie białek, utrzymuje równowagę płynu 
śródkomórkowego, wpływa na rytm pracy serca. Pokarmy zawiera-
jące potas to mięso, ryby, orzechy, jarzyny, pomidory, brzoskwinie, 
banany. Stosowanie leków w celu złagodzenia bólu zawierających 
sulfasalazynę, zmniejsza wchłanianie kwasu foliowego, niezbędnego 

do wytwarzania białych ciałek krwi i zaburza prawidłowe 
krwiotwórcze czynności szpiku kostnego. Może to prowa-
dzić do zmian zapalnych języka i jamy ustnej, zaburzeń 
przewodu pokarmowego (biegunki), obniżenia odporności, 
zmniejszenia wchłaniania jelitowego. Do pokarmów za-
wierających kwas foliowy zaliczamy wątrobę, nerki, zielo-
ne warzywa. Pokarmy zawierające kwas foliowy powinny 
szczególnie spożywać kobiety planujące zajście w ciążę, 
gdyż zapobiega on wadom rozwojowym u dzieci.

Osoby, które leczą się środkami psychotropowymi 
powinny szczególnie unikać nawet małych dawek alko-
holu. Alkohol wykazuje działanie uboczne przy stosowa-
niu prawie wszystkich leków, gdyż wzmaga on ich skutki 
uboczne. Jeżeli lekarz zaleci stosowanie leków, to należy je 
przyjmować ściśle według zaleceń, popijając najlepiej let-
nią przegotowana wodą i jeżeli jest ich kilka to stosujemy 
odpowiednie odstępy czasowe w ich zażywaniu.
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Już po raz kolejny, w ramach podpisanej umowy o partner-
stwie pomiędzy gminą Nozdrzec a miastem Hanusoviec, spotkały 
się obie gminy. Tym razem gospodarzem była gmina Nozdrzec. 

- Spotykamy się już po raz kolejny w ramach umowy, którą 
podpisaliśmy z miastem Hanusoviec. Jest to miasteczko 13-tysiecz-
ne. Już od kilku lat współpracujemy z nimi w dziedzinie sportu oraz 
kultury. Szkoda tylko, że pogoda nie dopisała, bo mieliśmy naszym 
gościom pokazać wiele ciekawych miejsc naszej gminy. Aura nieste-
ty nam to uniemożliwiła - powiedział Antoni Gromala - Wójt Gminy 
Nozdrzec.

Na wspaniałym obiekcie Orlika odbyły się trzy mecze polsko-
słowackie, w trzech kategoriach. Jako pierwsi na murawie pojawili 
się zawodnicy do 18 roku życia. Mecz pomimo trudnych warunków 
atmosferycznych stał na bardzo wysokim poziomie. Minimalnie lep-
si okazali się goście, którzy w ostatnich sekundach zdobyli zwycię-
ską bramkę, wygrywając cały mecz 8-7. - Wcale nie jesteśmy gorsi, 
mecz był bardzo wyrównany. Graliśmy jak równy z równym, oni mie-
li po prostu więcej szczęścia - dodał Michał. 

Jako następni na boisku zameldowali się najmłodsi adepci 
piłki nożnej, zawodnicy do dwunastego roku życia. Znowu nasza 
drużyna okazała się bardzo gościnna i dała wygrać swoim rówieś-
nikom ze Słowacji 3-1. Zawodnicy z Hanusoviec, przewyższali na-
szych piłkarzy warunkami fizycznymi i to był właśnie klucz do zwy-
cięstwa. Trzeba pochwalić najmłodszych zawodników z Izdebek za 
ofiarną grę do końca. Przed ostatnim meczem zawodników do lat 
15-tu, piłkarze wraz z opiekunami zjedli wspólny obiad w pałacu  
w Izdebkach. 

Przed rozpoczęciem ostatniego meczu przeszła prawdziwa na-
wałnica, ale nie przeszkodziła ona w rozegraniu meczu. Tym razem 
gospodarze wygrali zasłużenie 5:1. Drużyna z Izdebek grała szyb-

Konfrontacja polsko-słowacka na Orliku w Izdebkach

szą, agresywniejszą piłkę i to był właśnie klucz do zwycię-
stwa. Zapytaliśmy trenerów drużyny gości, Jana i Andrzeja 
jak oceniają organizację zawodów oraz poziom rozegranych 
meczów. - Jest naprawdę super, jesteśmy przyjęci bardzo do-
brze, a co go gry to poziom meczów jest bardzo wyrównany 
- powiedział bardzo dyplomatycznie Andrzej.

Udało nam się również porozmawiać z opiekunem  
a zarazem trenerem zawodników z Izdebek Rafałem Do-
boszem. - Wyniki w turnieju nie są najważniejsze, przede 
wszystkim jest to wspaniała zabawa. Moja drużyna jest po 
ciężkich treningach przed sezonem. Co do gry nasze zespoły 
nie ustępowały im pod żadnym względem. Po prostu byliśmy 
bardzo gościnni.

Po zakończonym turnieju zawodnicy udali się na ko-
lację, po której odjechali autokarem do swojego miasta Ha-
nusoviec.

Jacek Pempuś

Rozgrywki zawodników do 18 roku życia

26 lipca br. w Górkach odbył się powiatowy fi-
nał rozgrywek Gloria Victis w piłce nożnej. W finale 
rozgrywek spotkały się trzy drużyny: LKS Iskra Przy-
sietnica, LKS Victoria Niebocko oraz LKS Haczów. 

Turniej poprzedził towarzyski mecz pomiędzy 
drużyną LKS Górki a Brzozovią MOSiR Brzozów. 
Spotkanie odbywało się w bardzo trudnych warun-
kach atmosferycznych. Padający rzęsiście deszcz nie 
przeszkodził obu drużynom w stworzeniu dobrego 
widowiska. Wynik meczu to 1:3 dla Brzozovi. War-
to dodać, że trzecią bramkę dla Brzozovi zdobył Da-
riusz Lorenc (bramkarz), który 
wykończył akcję po doskona-
łym podaniu z prawej strony od 
Barańskiego. Dwie pozostałe 
bramki zdobyli Cichocki i Bu-
jacz.

O godzinie 15:00 prze-
wodniczący PZ LZS Bronisław 
Przyczynek przywitał wszyst-
kie zespoły uczestniczące  
w turnieju oraz licznie przy-
byłych kibiców. Turniej rozpoczął się meczem LKS 
Przysietnica - LKS Haczów. Spotkanie mogło podo-
bać się kibicom. Akcje toczyły się w bardzo szybkim 
tempie, obydwa zespoły stworzyły mnóstwo sytuacji 
ale, po ostatnim gwizdku sędziego odnotowano wy-
nik 1-1. Aby rozstrzygnąć ten pojedynek, zawodnicy 
wykonywali rzuty karne, w których lepsi okazali się 
gracze z Przysietnicy wygrywając 5-4.

W drugim meczu spotkały się Victoria Niebo-
cko i LKS Haczów. Pomimo ambitnej gry drużyny  
z Niebocka, nie sprostała ona zawodnikom z Ha-

czowa przegrywając 4:0. W oczekiwaniu na kolejne spotkanie porozma-
wialiśmy z Bronisławem Przyczynkiem. - Poziom gier jest dobry, kiedy 
panowały dobre warunki pogodowe wtedy zespoły grały naprawdę dobry 
futboll – podkreśla przewodniczący PZ LZS. – Po grze drużyn widać, że 
dobrze przygotowały się do nadchodzącego sezonu. Chciałbym również 
coś powiedzieć o Turnieju Gloria Victis. Taki turniej ma w swoim założeniu 
pomoc dla zawodników. Pieniążki zebrane podczas takich akcji są prze-
znaczane dla zawodników, którzy podczas swoich występów piłkarskich 

ulegli wypadkom. Przewidziana jest 
również pomoc dla klubów, które 
borykają się z problemami. Pieniąż-
ki są zbierane od prezesów klubów, 
zawodników a także od kibiców na 
specjalne konto Gloria Victis – pod-
sumowuje B. Przyczynek. 

W ostatnim decydującym 
meczu o zwycięstwo drużyna  
z Przysietnicy wygrała 4 bramkami 
z Victorią. Agresywnie i ambitnie 

grający zawodnicy Iskry zwyciężyli 4-0 i zostali zwycięzcami całego Tur-
nieju.

Puchary, nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy, zawodni-
cy otrzymali z rąk: przewodniczącego PZ LZS Bronisława Przyczynka, 
członkini PZ LZS Zofii Czech, prezesa LKS Górki Henryka Knurka oraz 
sołtysa Górek Grzegorza Ostrowskiego. Na turnieju obecny był również 
Ryszard Kopczyk - sołtys Niebocka, który został niedawno wybrany „Soł-
tysem Roku 2008”.

Gratulujemy całemu zarządowi PZ LZS oraz LKS Górki wspaniale 
zorganizowanego turnieju.

„Gloria Victis” w Górkach

Jacek Pempuś

Powiatowy finał rozgrywek Gloria Victis
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ROZRYWKA

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 gliwi-
ckich artystów, plastyków. Fascynuje się twórczością hi-
szpańskiego surrealisty Salwadore Dali. Od 1990 r. rozpoczął 
przygodę z malarstwem i grafiką, a od 1996 r. z rysunkiem 
satyrycznym. Wykonywał ilustracje do książek. Jego rysunki 

prezentowane są na wystawach w kraju i za granicą.

Restauracja ALTA poleca

Kurczak z ananasem na szpadkach
Składniki: 
50 dag piersi z kurczaka, 2 łyżki oliwy, łyżka przyprawy do grila, słoik 
oliwek nadziewanych papryką, puszka ananasa w zalewie, sól morska, 

Wykonanie:
Mięso pokrój na niewielkie kawałki, włóż do miseczki. Oliwę wymieszaj 

z przyprawą do grilla, polej mięso, wymieszaj odstaw na pół godziny. Oliwki 
osącz. Ananasa osącz, każdy plaster przekrój na pół. Na szpadki do szaszłyków 
nadziewaj na przemian oliwki, kawałki kurczaka i plasterki ananasa. Marynatę  
z mięsa wymieszaj z dwiema łyżeczkami zalewy z ananasa, polej szaszłyki. 
Griluj 15 - 20 min, często obracając. Dopraw, podawaj z pomidorkami kok-
tajlowymi.

Tadeusz Krotos

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. 

- Sierpień 2009
1, 2, 3, 4,    WOJNA POLSKO-RUSKA                 godz. 18:00
      prod. Polska,  od lat 15                 
                   Dramat                                         Czas: 113 min
                            
7, 8, 9,        WINO TRUSKAWKOWE                  godz. 18:00           
10, 11          prod. Pol.-Slov., od lat 15    
                   Dramat, Komedia                                Czas: 109 min

14, 15, 16,   POTWORY KONTRA OBCY           godz. 18:00
17, 18          prod. USA,  od lat B/O               
       Animacja                                            Czas: 98 min

21, 22, 23,   UDRĘCZENI                                            godz. 18:00
24, 25       prod. USA,  od lat 15                 
                    Horror, Thriller                           Czas: 102 min

Życzymy smacznego!
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POZIOMO
1) sztyft do ust, 7) dosiada konia wyścigowego, 8) ro-
dzaj ciastka, 9) lok, pierścień włosów, 10) przodek, pro-
toplasta rodu, 14) może być po fachu, 16) apel, odezwa  
19) dojście, kontakt, 20) obuwie sportowe, 21) baśniowy, 
dobry duszek, 22) kolor różowoczerwony z odcieniem fio-
letowym.

PIONOWO
1) do szewskiej można doprowadzić każdego, 2) surowiec do 
produkcji asfaltu, 3) gra z mydłem, 4) odtwarzacz płyt gra-
mofonowych, 5) belka pod torami, 6) oficjalne zaprzeczenie 
lub sprostowanie jakiejś wiadomości, 11) prześladowanie, 
szczucie, 12) stan zachwytu, uniesienia 13) leczy przeciwnie 
niż homeopata, 15) mięso z ptaka domowego, 17) sprzeczka, 
kłótnia, 18) np. melioracyjny.

KRZYŻÓWKA

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 24 utworzą rozwiązanie - aforyzm Andrzeja Monastyrskiego.

BARAN (21 III – 20 IV) 
Będzie to miesiąc ciężkiej pracy i fascynujących przygód, które po-
zwolą na trochę oderwać się od rzeczywistości. Dla Twoich finansów 
sierpień będzie przeciętnym miesiącem, starannie planuj wydatki  

i nie bądź zbytnio rozrzutny. Bądź czujny i nie spoczywaj na laurach. Sprawy 
rodzinne i zawodowe będą wymagały uporządkowania.

BYK (21 IV – 21 V) 
W sierpniu Byki będą musiały zadbać o staranne zrównoważenie 
spraw domowych i zawodowych. Trzeba będzie pogodzić te dwie 
sfery i zachować odpowiednie proporcje w wypełnianiu obowiąz-

ków i spędzaniu czasu z rodziną. Działaj tak, by nie zaniedbać którejś z tych 
sfer, inaczej mogą pojawić się kłopoty. Twój wdzięk osobisty będzie w tym 
miesiącu niezwykle silny.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Szykuje się ekstremalnie pracowity miesiąc. Będzie to czas posze-
rzania horyzontów, możliwe, że rozpoczniesz naukę czegoś nowe-

go, zapiszesz się na kurs, nawiążesz kontakty z ludźmi z innego środowiska. 
Będziesz musiał mocno zaangażować się także w sprawy związane z domem  
i rodziną, w tej sferze będzie dużo się działo.

RAK (22 VI – 23 VII)
Sierpień będzie miesiącem bez większych problemów, nie znajdziesz 
czasu na narzekanie i przejmowanie się drobiazgami. Możesz liczyć 

na wiele sprzyjających okazji. W tym miesiącu wszystko może się zdarzyć, 
od romantycznej przygody do podpisania kontraktu w pracy. Wykorzystaj ten 
miesiąc, gdyż będzie wyjątkowo sprzyjający!

LEW (24 VII – 23 VIII) 
Bądź pracowity w tym miesiącu, nie zaniedbuj swoich obowiązków. 
Na pewno się opłaci! Będzie to także wspaniały czas na rozryw-

kę, udział w zabawach towarzyskich i przebywanie z najbliższymi. Poczujesz 
wielką potrzebę posunięcia naprzód swojej kariery, będzie to wyjątkowy i bar-
dzo owocny okres.

PANNA (24 VIII – 23 IX) 
W drugiej połowie miesiąca możesz liczyć na swojego partnera, bę-
dzie spełniał wszystkie twoje potrzeby. Będzie to bardzo refleksyjny 
miesiąc dla Ciebie. Twoje emocje, kwestie uczuciowe wybiją się na 

pierwszy plan. W tym miesiącu Panny poczują się wyróżnione i popularne 
towarzysko.

WAGA (24 IX – 23 X) 
Sierpień jest miesiącem, który przyniesie wiele nagród i nieocze-
kiwanych prezentów. Pojawią się okazje do podróży, zaczniesz po-
ważnie myśleć o dalekich wyprawach. Będzie to sprzyjający czas na 

podpisywanie umów i zawieranie współpracy. Pamiętaj jednak, by dokładnie 
wszystko przeanalizować, zanim podejmiesz decyzję.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Czeka Cię pracowity okres, lekkie przeciążenie obowiązkami i mało 
czasu na odpoczynek. Pamiętaj, by wolne chwile wykorzystywać na 
zregenerowanie sił i spędzać je z najbliższymi, inaczej mogą oni po-

czuć się zepchnięci na dalszy plan. Pod koniec miesiąca będziesz mieć trochę 
więcej czasu na wytchnienie, możliwe ciekawe propozycje i spotkania.

STRZELEC (23 XI – 22 XII) 
Pod koniec miesiąca odnajdziesz dużo szczęścia i miłości, spędzając 
czas w gronie bliskich i przyjaciół. Będzie to bardzo emocjonalny, 
dynamiczny i lekki miesiąc. Znajdziesz dużo czasu na odpoczynek  

i zasłużony relaks. Łatwiej będziesz się dogadywać z otoczeniem, nieporozu-
mienia i konflikty będą Cię omijały.

KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I)
Postaraj się oddzielić życie zawodowe od prywatnego. Dzięki wspar-
ciu najbliższych łatwiej zniesiesz ten pracowity miesiąc. Dbaj o ro-
dzinę i atmosferę w domu, na pewno wpłynie to korzystnie na Twoje 

samopoczucie. Pamiętaj, że w kryzysowych sytuacjach możesz zwrócić się  
o pomoc do zaufanych osób, Twoja prośba na pewno nie zostanie odrzucona.

WODNIK (21 I – 19 II)
W tym miesiącu harmonia ducha i umysłu pozwoli Ci całkowicie się 
odprężyć. Gonitwa myśli, stresowanie się, pośpiech, napięcie będą 
Ci obce. Wykorzystaj ten czas na cieszenie się ciszą, harmonią i spo-
kojem, szczególnie w pierwszej połowie miesiąca będziesz mieć ku 

temu wiele sposobności. W życiu zawodowym również spokój, bez większych 
sukcesów, ale i strat.

RYBY (20 II – 20 III) 
W sierpniu zaczną się dla Ciebie duże zmiany. Czekają Cię nowoś-
ci w pracy, być może  będą to nowi współpracownicy, może dojdą 

nowe obowiązki, dostaniesz awans. Zdrowie i kondycja powinny być dla Cie-
bie najważniejsze, zastanów się nad nowymi rozwiązaniami, aby zmienić stare 
przyzwyczajenia.
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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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