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POWIAT  BRZOZOWSKI

XXXV Sesja Rady Powiatu Brzozowskiego
Jednym z głównych tematów obrad 

sesji  Rady Powiatu Brzozowskiego była  
ocena działalności Szpitala Specjali-
stycznego w Brzozowie Podkarpackiego 
Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Mar-
kiewicza oraz omówienie wykonania bu-
dżetu powiatu brzozowskiego za I półro-
cze 2009 roku. Obrady sesji miały miejsce  
30 września br. i wzięli w niej udział Rad-
ni Rady Powiatu oraz zaproszeni goście. 
Sesji przewodniczył Henryk Kozik – Prze-
wodniczący Rady Powiatu, który powitał 
wszystkich i przedstawił porządek sesji.

 Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz 
przedstawiła sprawozdanie z wykonania 
uchwał i wniosków z poprzedniej sesji, 
zaś Starosta Zygmunt Błaż złożył sprawo-

zdanie z działalności Zarządu w okresie międzyse-
syjnym. Po wysłuchaniu sprawozdania z działalno-
ści Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, które 
zaprezentował Dyrektor Szpitala Antoni Kolbuch 
oraz sprawozdania z realizacji budżetu powiatu 
brzozowskiego za I półrocze 2009 roku, które omó-
wiła Skarbnik Powiatu Marta Częczek, Radni przy-
jęli uchwały w sprawach:
- nieodpłatnego przekazania nieruchomości stano-
wiącej własność powiatu brzozowskiego na rzecz 
gminy Brzozów (przedmiotem darowizny jest 
działka położona przy Przedszkolu Samorządowym 
Nr 1 w Brzozowie, o wartości 8 370,00 zł.)
- zmian w budżecie powiatu brzozowskiego na 
2009 rok.

Sesja zakończyła się wolnymi wnioskami.Sprawozdanie z działalności Szpitala 
Specjalistycznego przedstawił A. Kolbuch Magdalena Pilawska

1. Informacje ogólne o działalności szpitala
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki 

Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza 
jest szpitalem powiatowym, który zabezpiecza podstawowe 
usługi medyczne głównie dla mieszkańców powiatu oraz jest 
jednym z dwóch ośrodków onkologicznych w województwie 
podkarpackim prowadzącym kompleksową diagnostykę  
i leczenie chorób nowotworowych, tj. z zastosowaniem lecze-
nia chirurgicznego, chemioterapeutycznego i radioterapeu-
tycznego. 

W 2008 r. w szpitalu było hospitalizowanych około 20 
tys. pacjentów, w tym: ponad 9 tys. w oddziałach onkologicz-
nych. Na przestrzeni ostatnich trzech lat wzrost liczby leczo-
nych pacjentów z chorobami nowotworowymi wynosi około 
20%  w stosunku do roku poprzedniego. Analiza struktury 
leczonych pacjentów wskazuje, że w roku bieżącym  udział 
pacjentów onkologicznych w ogólnej liczbie hospitalizacji 
osiągnie ok. 54%. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny wy-

P O D S U M O W A N I E
działalności Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie

Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego  
im. Ks. Br. Markiewicza za I półrocze 2009 roku

konuje świadczenia zdrowotne dla 
mieszkańców województwa pod-
karpackiego, a także dla osób za-
mieszkałych w innych wojewódz-
twach. 

Z ogólnej liczby pacjentów 
oddziałów onkologicznych około  
90% to pacjenci spoza powiatu 

brzozowskiego, co wskazuje na makroregionalne znaczenie ośrod-
ka. Wzrost zakresu i liczby udzielanych świadczeń przez szpital 
jest wyznacznikiem kierunków jego rozwoju i konieczności dosto-
sowania do obowiązujących standardów. 

Aktualnie szpital posiada 12 oddziałów – łącznie 368 łóżek  
i 25 miejsc w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, w tym ośro-
dek onkologiczny 156 łóżek, tj. 40% ogólnej liczby miejsc.
2. Sytuacja finansowa

      Sytuacja finansowa Szpitala Specjalistycznego w Brzo-
zowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego ukształtowana 
jest i w pełni uzależniona od sytuacji Podkarpackiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie. 
Wprowadzenie w 2008 r. niekorzystnego algorytmu podziału 
środków spowodowało powstanie nadwyżek świadczeń zdrowot-
nych ponad obowiązujące kontrakty, zarówno w roku 2008, jak  
i w bieżącym. Wiąże się to bezpośrednio z powstaniem zobowią-
zań Funduszu wobec szpitala, które w ubiegłym roku wyniosły 
1.884 tys. zł, a w bieżącym do 31 sierpnia -  5.500 tys. zł. 

Brak możliwości uzyskania refundacji za wykonanie świad-
czeń ponadkontraktowych ogranicza zdolność płatniczą szpitala. 
Podkreślić należy, że odzyskanie środków za świadczenia zdro-
wotne wykonane ponad limity kontraktowe pozwoliłoby na po-
krycie poniesionych przez szpital kosztów i pełne wykonanie za-
planowanych remontów. 

Na podstawie dokonanych rozliczeń oraz przeprowadzo-
nych rozmów z dyrekcją POW NFZ szacuje się, że w II półroczu 
br. nastąpi wzrost kontraktów na pokrycie wykonanych świadczeń 
onkologicznych, które wynoszą około 3 mln zł.

Na należności za zrealizowane nadwykonania świadczeń 
ponad limity określone przez NFZ na rok 2008 brzozowski szpital 
sporządził pozew i wystąpił do sądu z roszczeniem wobec NFZ  
w kwocie 1.884 tys. zł.

**************************************************************************************
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3. Wykonanie zadań inwestycyjnych i remonto-
wych w 2009 r.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zreali-
zowanych w ramach dostosowania obiektów szpitalnych 
i aparatury medycznej do standardów określonych roz-
porządzeniem Ministra Zdrowia należy zaliczyć:
I. Zadania inwestycyjne
1. Przebudowa z rozbudową budynku Bloku Operacyj-
nego, (koszt inwestycji - 2.160.000 zł), w tym:
- uzyskanie wymaganych standardów dla bloku opera-

cyjnego z utworzeniem czwartej sali operacyjnej,
- nadbudowa jednej kondygnacji na oddział łóżkowy dla 

lecznictwa onkologicznego,
- uzyskanie dodatkowej powierzchni na działalność pro-

filaktyczną w dziedzinie chorób nowotworowych,
- dobudowa szybu windowego.
Zadanie to zostało dofinansowane kwotą 300 tys. zł  
przez powiat brzozowski.
2. Przebudowa z rozbudową budynku Zakładu Radiote-
rapii (koszt inwestycji: 1.260.000 zł):
 - utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego,
- utworzenie pracowni brachyterapii,
- przebudowa bunkra do montażu akceleratora wysoko-

energetycznego,
- wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji.
3. Zakup akceleratora wysokoenergetycznego i apa-
ratury dozymetrycznej (koszt inwestycji - 8.009.095 
zł). Powiat brzozowski dofinansował to zadanie kwotą  
500 tys. zł.
4. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do miejskiej 
oczyszczalni ścieków (koszt inwestycji - 150.000 zł).

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 
listopada br.  To  bardzo istotne przedsięwzięcie z uwa-
gi na fakt, że jego zakończenie będzie miało zasadniczy 
wpływ na poprawę czystości wód rzeki Stobnica.
5. Przebudowa z rozbudową budynku administracyjne-
go z przeznaczeniem na prosektorium (koszt inwestycji 
- 159.000 zł).
6. Zakończono budowę szybu windy dla budynku przy-
chodni i pochylni z przebudową wejścia do budynku 
Dziennego Oddziału Psychiatrycznego oraz na budowę 
platformy dla osób niepełnosprawnych (koszt inwestycji 
-  311.351 zł).

7. Przebudowa budynku pralni (koszt 
inwestycji - 400.000 zł)
a) pomieszczeń parteru z przeznacze-

niem na laboratorium, 
b) pomieszczeń I piętra z przeznacze-

niem na pralnię w celu uzyskania wy-
maganych standardów oraz na szatnie 
dla pracowników.

8. Utwardzenie dodatkowej powierzch-
ni na miejsca postojowe dla samocho-
dów (koszt inwestycji - 70.000 zł)
9. Kompleksowa informatyzacja szpita-
la (wartość szacunkowa - 1.402.461 zł).
10. Przygotowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej przebudowy  
z rozbudową budynku „Hotelowca” 
na:
a) pawilon łóżkowy dla oddziałów: 

medycyny paliatywnej, dziecięcego  
i rehabilitacyjnego,

b) zakład rehabilitacyjny (koszt doku-
mentacji - 368.000 zł)

6. Zakup aparatury medycznej, urzą-
dzeń i licencji (łącznie 94 pozycji)  
–  (koszt zakupów - 1.155.378 zł)
Zadania inwestycyjne finansowane są  z następujących środków:

Środki własne  -   6.900.000 zł.
w tym kredyt bankowy -   2.900.000 zł.
Dotacja Powiatu  -      800.000 zł.
Dotacja PFRON  -      252.970 zł.
Dotacja MZ   -   6.855.420 zł.
Razem   - 14.808.390 zł.

II. Zadania remontowe 
1. Remont pomieszczeń pawilonu B (część Oddziału Dziecięcego)  

z przeznaczeniem na pracownię planowania leczenia dla Zakładu Ra-
dioterapii. 

2. Zagospodarowanie wolnej powierzchni budynku Kuchni na zmywal-
nię naczyń i termosów przeznaczonych do transportu żywności.

3. Remont pomieszczeń I piętra budynku Izby Przyjęć z przeznaczeniem 
na Poradnię Hematologii.

4. Remont pomieszczeń parteru Pawilonu A z przeznaczeniem na Od-
dział Hematologii i Poradnię Ginekologiczną.

5. Remont pomieszczeń Oddziału Położniczego w celu uzyskania Sali 
porodów rodzinnych. 

6. Remont budynku w Orzechówce z przeznaczeniem dla pacjentów le-
czonych w Zakładzie Radioterapii i Dziennej Chemioterapii. 

7. Remont pomieszczeń budynku administracyjnego i archiwum.
8. Remont i utwardzenie powierzchni dróg i placów na terenie szpitala.

9. Remont węzłów sanitarnych dla oddziałów szpitalnych (Pawilon C).
10. Malowanie sal chorych i innych pomieszczeń oddziałów szpi-

talnych. 
Łączna wartość wykonanych remontów wynosi 104.633 zł.

Szyb windy w budynku przychodni
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III. Planowane zmiany w zakresie 
działalności szpitala.
W zakresie podstawowych usług me-
dycznych planowane zmiany dotyczą:
-  utworzenia Poradni Hematologii On-

kologicznej,
-  utworzenia oddziału Hematologii On-

kologicznej,
- przeniesienia poradni ginekologicznej 

do pawilonu A,
- przygotowania dokumentacji projekto-

wo kosztorysowej:
a) przebudowy pawilonu Terapii Mega-

woltowej na utworzenie pracowni me-
dycyny nuklearnej,

b) rozbudowy pawilonu B na zwiększe-
nie powierzchni oddziałów łóżkowych 
w celu dostosowania ich pomieszczeń 
do standardów określonych rozporzą-
dzeniem Ministra Zdrowia,

c) rozbudowy pawilonu C w celu uzy-
skania wymaganych standardów przez 
centralną sterylizatornię,

d) rozbudowy budynku kotłowni z przeznaczeniem na magazyn odpa-
dów medycznych oraz myjnię pojazdów szpitalnych,

e) budowy wiaty dla karetek Oddziału Pomocy Doraźnej,
f) budowy lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratun-

kowego, 

g) budowy budynku magazynowo-garażo-
wego.
- realizacji zadań programu dostosowania 
pomieszczeń szpitala do wymagań określo-
nych rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Rozwój lecznictwa onkologicznego 
wymaga poprawy warunków lokalowych 
Oddziału Chemioterapii i Radioterapii.  
W związku z tym planowane jest dostoso-
wanie ilości łóżek w oddziałach do obo-
wiązujących norm powierzchniowych sal 
chorych. Planowane działania w przedsta-
wionym zakresie pozwolna uzyskanie wy-
maganych standardów i poprawę warun-
ków pobytu pacjentów w szpitalu w czasie 
leczenia oraz racjonalne wykorzystanie 
bazy łóżkowej i personelu medycznego. 

Problem niedoboru łóżek w oddzia-
łach onkologicznych (Radioterapia i Che-
mioterapia) planujemy rozwiązać poprzez 
rozszerzenie lecznictwa w trybie ambula-
toryjnym z zakwaterowaniem pacjentów  

w budynku w Orzechówce. Utworzenie Oddziału He-
matologii Onkologicznej pozwoli na przejęcie części 
pacjentów leczonych obecnie w Oddziale Chemiotera-
pii.

Rozbudowa Zakładu Radioterapii

Opracowała: Magdalena Pilawska

XXXVI Sesja Rady Powiatu Brzozowskiego
Radni Rady Powiatu Brzozowskiego 30 paździer-

nika br. uczestniczyli w obradach sesji, którą prowadził 
Przewodniczący Rady – Henryk Kozik. Radni w pierw-
szej kolejności przyjęli protokół z poprzedniej sesji, na-
stępnie wysłuchali sprawozdania z wykonania uchwał  
i wniosków oraz sprawozdania z działalności Zarządu  
w okresie międzysesyjnym. Wysłuchali również infor-
macji o oświadczeniach majątkowych złożonych przez 
Radnych i członków Zarządu Powiatu, Sekretarza, 
Skarbnika oraz Kierowników jednostek organizacyjnych 
powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne  
w imieniu Starosty.

W kolejnej części sesji sprawozdanie z działal-
ności powiatowych służb, straży i inspekcji w powie-
cie brzozowskim złożyli ich szefowie – Tadeusz Pióro  Radni głosowali za przyjęciem uchwały dot. zmian w budżecie powiatu

zorganizowane przez Fundację Promocji Zdrowia 
im. dr n. med. Stanisława Langa na rzecz Szpitala 

Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicz-
nego w Brzozowie zostały przeprowadzone 10 października 

2009 r.(sobota) w godz. 9.00 – 13.00 

Z badań skorzystało 90 osób. Ogółem udzielono 102 porady 
specjalistyczne, w tym: onkologiczne - 36, urologiczne - 20 i gine-
kologiczne - 46.  

Wykonano badania diagnostyczne: usg piersi - 23, usg jamy 
brzusznej - 23, rtg płuc - 2, mammografia - 2, badanie PSA (profilak-
tyka raka gruczołu krokowego) -17, badania (morfologia, mocznik, 
kreatynina, mocz) - 6, cytologia (profilaktyka raka szyjki macicy) 

BEZPŁATNE BADANIA
PROFILAKTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

- 27. Porad udzielało – 5 lekarzy specjalistów z zakre-
su onkologii, ginekologii, urologii, radiologii. Oprócz 
lekarzy w akcji czynnie uczestniczyło: 5 pielęgniarek,  
2 położne, 2 sekretarki medyczne, 2 wolontariuszy

Wszystkie osoby zaangażowane w organizację ba-
dań pracowały charytatywnie. Koszt przeprowadzonych 
badań diagnostycznych wyniósł - 2.973,00 zł. Badania 
diagnostyczne zostały sfinansowane przez Fundację Pro-
mocji Zdrowia im. dr n. med. Stanisława Langa na rzecz 
Szpitala  Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka 
Onkologicznego w Brzozowie. Już dziś informujemy  
o planowanych kolejnych badaniach z zakresu profilak-
tyki chorób nowotworowych w lutym 2010 roku.

Wykonanie badań było możliwe  m.in. dzięki 
wsparciu finansowemu firmy MERCK Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Warszawie, której  Fundacja serdecznie dziękuje.
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z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzo-
zowie, Marek Kochanik z Komendy Powiatowej Policji  
w Brzozowie, Zbigniew Sieniawski z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, a także Edward Olej-

ko z Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Brzozowie  
i Robert Kilar z Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego 
w Brzozowie.

W trakcie sesji Radni przyjęli uchwały w sprawach:

- wyrażenia zgody na wygaszenie prawa 
trwałego zarządu w stosunku do nieruchomo-
ści stanowiącej własność powiatu brzozow-
skiego,
- zmiany uchwały w sprawie określenia zadań 
i wielkości środków finansowych Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych przeznaczonych na ich realizację 
w 2009 r.,
- zaopiniowania wniosku o dofinansowanie 
utworzenia centrum aktywizacji zawodowej 
ze środków Funduszu Pracy pozostających 
w dyspozycji ministra właściwego do spraw 
pracy,
- wyboru biegłego rewidenta do przeprowa-
dzenia badania sprawozdania finansowego za 
2009 rok Szpitala Specjalistycznego w Brzo-
zowie,
- zmiany uchwały w sprawie budżetu powiatu 
brzozowskiego na 2009 rok,
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
- zmian w budżecie powiatu brzozowskiego 
na 2009 rok.

Istotnym punktem sesji było od-
znaczenie Medalem Edukacji Narodowej 
Doroty Kamińskiej - Dyrektor I Liceum 
Ogólnokształcącego w Brzozowie i Jana Prejs-
nara - Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych  
w Brzozowie. Medale przyznał Minister Edu-
kacji Narodowej, a dekoracji dokonał Staro-
sta Brzozowski Zygmunt Błaż.

Ponadto obrady sesji stały się okazją 
do wręczenia Nagród Starosty Brzozowskie-
go „Za Szczególne Osiągnięcia w Dziedzinie 
Twórczości Artystycznej, Upowszechniania 
i Ochrony Kultury”. Nagrody zostały przy-
znane Bogusławie Krzywonos z Krzywego  
i Edwardowi Mróz z Trześniowa.

Bogusława Krzywonos jest społecz-
nym animatorem kultury wsi Krzywe. Bo-
gusława Krzywonos to „dobry duch” tej wsi  

Dekoracja Medalem Edukacji Narodowej Dyrektor I LO Doroty Kamińskiej ... ... i Dyrektora ZSB Jana Prejsnara
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Energetyczna plantacja
Prezentacja systemu monitoringu powodziowego, te-

matu „Energia odnawialna – jako propozycja zagospodaro-
wania terenów” oraz przyjęcie stanowiska w sprawie decyzji 

związanych z planami budowy zbiornika wodnego „Nie-
wistka” w Gminie Dydnia, to problemy poruszane podczas 
Brzozowskiego Konwentu Samorządowego, obradującego 
13 października br. pod przewodnictwem Starosty Brzozow-
skiego Zygmunta Błaża. Wzięli w nim ponadto udział Wice-
starosta, Sekretarz Powiatu, Naczelnik Wydziału Środowi-

ska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Brzozowie, Wójtowie 
Gmin, Zastępca Burmistrza Brzozowa oraz Zastępca Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie.

Grosz za wierzbę
Rolnicy z powiatu brzozowskiego mają okazję rozwinąć upra-

wę roślin energetycznych. Ofertę współpracy oraz pomocy przy re-
alizacji inwestycji zaprezentowała i zaoferowała Elżbieta Koźmala 
- Prezes Fundacji Uniwersyteckiej ze Stalowej Woli. Fundacja stara 
się zadbać o rozwój upraw tych roślin w regionie (przede wszystkim 
wierzby), zachęcić do zakładania plantacji, zaś Elektrownia Stalowa 
Wola gwarantuje ich skup w cenie od 200 do 400 złotych za tonę, 
w zależności od kaloryczności wierzby. – Potencjalni plantatorzy 
mogą podpisywać umowy kontraktowe z Elektrownią Stalowa Wola 
na okres do 20 lat, pozwalające między innymi na zakup sadzonki za 
przysłowiowy 1 grosz – mówi Elżbieta Koźmala.

Szczegółowe informacje na temat uprawy roślin energetycz-
nych można uzyskać w Punkcie Konsultacyjnym „Energia Odna-
wialna” prowadzonym przez Fundację Uniwersytecką pod numera-
mi telefonów: (0-15) 642-25-20 lub (0-15) 642-25-42.

Monitoring powodziowy
Na konwencie przedstawiona została oferta zainstalowa-

nia systemu monitoringu powodziowego, składającego się z bazy  
- zlokalizowanej najczęściej w Powiatowym Centrum Zarządzania 

Brzozowski Konwent Samorządowy

Obrady Brzozowskiego Konwentu Samorządowego

Magdalena Pilawska

i całej gminy Dydnia.  Utrwala i popularyzuje tradycje re-
gionu brzozowskiego i to, co polskie. Wychowuje dzieci, 
młodzież i społeczność Krzywego poprzez kontakt z  szero-
ko pojętą kulturą oraz dokumentuje i przechowuje dla przy-
szłych pokoleń, to co wartościowe w kulturze materialnej 
wsi. Społeczny animator kultury jakim jest Bogusława Krzy-
wonos to szlachetna pasja i zaangażowanie, umiłowanie tego, 
co polskie, nasze, umiłowanie człowieka oraz praca dla niego  
i poświęcenie niezliczonych godzin na działalność społeczną.

Edward Mróz jest znanym mieszkańcem wsi Trześniów, 
gminy Haczów i powiatu brzozowskiego. Od wielu lat zajmu-
je się gromadzeniem pamiątek, dokumentów na temat historii 
Trześniowa i okolic. Ma w swojej Izbie Pamięci wiele cennych 
eksponatów, m.in.  najstarszą księgę wsi Trześniów wydaną 

drukiem we Lwowie w 1923 roku, pisane łaciną mszały i księgi 
parafialne, dokumenty z podpisem św. biskupa Józefa Sebastia-
na Pelczara, świadectwo moralności mieszkanki Trześniowa  

i wiele innych. W lipcu 2000 roku w trakcie niwelacji tere-
nu pod budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
w Trześniowie odnalazł duży fragment kamiennej płyty, któ-
ra okazał się płytą epitafijną rodziny Kołłątajów właścicieli  
i dziedziców wsi Trześniów. Swoją ogromną wiedzą na temat 
historii swojej miejscowości dzieli się chętnie w trakcie spot-
kań okolicznościowych, pogadanek z młodzieżą. Od wielu lat 
wykonuje paradne hełmy strażackie, które znalazły uznanie 
wśród strażaków w całej Polsce i zagranicą.

Miłym akcentem sesji było odczytanie podziękowania 
jakie spłynęło na ręce Starosty Brzozowskiego i Przewodni-
czącego Rady Powiatu Brzozowskiego od Starosty Ropczy-
cko-Sędziszowskiego. Podziękowania odnosiły się do pomocy 
finansowej w wysokości 20 tys. zł, jakiej powiat brzozowski 
udzielił poszkodowanym mieszkańcom powiatu ropczycko-sę-
dziszowskiego w trakcie powodzi w lipcu br.

Edward Mróz odbiera Nagrodę Starosty Brzozowskiego

Sprawozdanie z działalności KP PSP złożył Komendant Zbigniew Sieniawski 
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Kryzysowego oraz stacji pomiarowych - rozmieszczonych 
w poszczególnych gminach w miejscach najbardziej zagro-
żonych powodzią (instalowanych na mostach nad rzekami). 
Budowa systemu składającego się ze stacji bazowej oraz  
5 do 8 stacji pomiarowych wyniosłaby od 140 tysięcy do 200 
tysięcy złotych. – Istotą systemu  jest bieżą-
cy pomiar stanu wody na rzece w sytuacjach 
zagrożenia powodziowego (przy pomocy ul-
tradźwiękowych, radarowych sond) i prze-
kazywanie wyników do sztabów kryzysowych 
– stwierdził dr Jan Reszetnik, Prezes Zarządu 
Firmy RWD Prospect z Tarnowa, trudniącej 
się instalowaniem systemu i jego serwiso-
waniem. Do danych z pomiarów, dzięki wy-
korzystaniu serwera stron www, dostęp ma 
każdy posiadający Internet. Natomiast dla 
wybranej grupy osób: pracowników odpowie-
dzialnych za organizację akcji ratowniczej,  
a także innych zainteresowanych (na ich 
żądanie) wysyłane są SMS-y z informacją  
o aktualnym stanie wody we wszystkich lub 
tylko wybranych punktach pomiarowych, 
przyroście wody w ciągu ostatniej godziny, 
a także o przewidywanym czasie osiągnięcia 
stanu alarmowego. – Prezentacja systemu ot-
worzyła drogę do dalszych rozmów przedstawi-
cieli oferenta z poszczególnymi samorządami dla omówienia 
szczegółów technicznych związanych z funkcjonowaniem syste-
mu oraz warunków jego zakupu – powiedział Janusz Draguła  
- Wicestarosta Brzozowski.
Protest

Brzozowski Konwent Samorządowy przyjął stanowi-
sko wyrażające protest przeciw blokowaniu inwestycji loka-
lizowanych na obszarze projektowanego zbiornika wodnego 

„Niewistka” na rzece San w gminie Dydnia. Na razie nie wiado-
mo kiedy ruszy jego budowa, a wszelkie inicjatywy inwestycyj-
ne mieszkańców i samorządu gminnego na tym terenie są ogra-
niczane. – Zasadne stało się rozważenie możliwości wykreślenia  
z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkar-

packiego zapisu dotyczącego budowy 
zbiornika wodnego „Niewistka” lub 
zmiany jego treści na nie zabraniającą 
całkowitego inwestowania na tych te-
renach. Przywrócenie obowiązujących 
tam przez kilkudziesiąt lat ograniczeń 
w realizacji inwestycji niezbędnych do 
zaspokojenia podstawowych potrzeb 
życiowych mieszkańców oraz niepokój 
o przyszłość, powoduje ich sprzeciw  
i niezadowolenie. Ponadto brak zapi-
sów w programach rządowych  doty-
czących szczegółowej lokalizacji zbior-
nika, a także terminów jego budowy, 
uniemożliwia dokonania uzgodnień 
w zakresie opracowywanego Studium 
Uwarunkowań i Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Dydnia. Prob-
lem ma istotne znaczenie dla miejsco-

wego społeczeństwa, decydując o możli-
wości jego gospodarczego rozwoju oraz 

polepszeniu jakości życia mieszkańców. Brak konkretnych decyzji 
w tej sprawie prowadzi do całkowitej stagnacji na tym terenie – 
czytamy w piśmie skierowanym do Wojewody Podkarpackiego, 
Marszałka Województwa i Parlamentarzystów, podpisanym przez 
Starostę Brzozowskiego Zygmunta Błaża oraz Burmistrza Brzozo-
wa i Wójtów Gmin Powiatu Brzozowskiego.

Jan Reszetnik - Prezes Zarządu Firmy RWD 
Prospect z Tarnowa

Sebastian Czech

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
15 października br. w sali narad Starostwa 
Powiatowego w Brzozowie odbyło się 
okolicznościowe spotkanie władz 
powiatu brzozowskiego z dyrek-
torami i nauczycielami placówek 
dydaktyczno-wychowawczych. 

Spotkanie rozpoczął Sta-
rosta Brzozowski Zygmunt Błaż, 
który z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej złożył wszystkim 
pedagogom serdeczne życzenia. 
- Praca nauczyciela to nie naj-
łatwiejsza profesja zwłaszcza  
w czasach współczesnych. Z oka-
zji tego święta życzę cierpliwości, 
dobrego zdrowia, wszelkiej po-
myślności. Żeby ta praca spra-
wiała Państwu dużo satysfakcji. 
– powiedział Starosta Zygmunt Błaż.

Starosta poinformował także ze-
branych o przyznaniu przez Ministra 
Edukacji Narodowej „Medalu Eduka-

cji Narodowej” dla Doroty Kamińskiej 
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego  
w Brzozowie i dla Jana Prejsnara Dy-

rektora Zespołu Szkół Budowlanych  
w Brzozowie. Wręczył także najbardziej 
zasłużonym nauczycielom i pedagogom 
nagrody finansowe, które otrzymali:

Dzień Edukacji Narodowej
- Dorota Kamińska, Ryszard Pieniążek, 

Krzysztof Łobodziński - I Liceum Ogól-
nokształcące w Brzozowie,

- Barbara Kozak, Barbara Graboń, Iwona 
Fijałka - Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Brzozowie, 

- Jan Prejsnar, Agata Supel, Bożena Wi-
tek - Zespół Szkół Budowlanych 
w Brzozowie,
- Jerzy Olearczyk, Maria Tympal-
ska, Lucyna Szydłowska i Bogu-
sław Lidwin - Zespół Szkół Eko-
nomicznych w Brzozowie,
- Magdalena Wasylewicz - Porad-
nia Psychologiczno-Pedagogicz-
na w Brzozowie,
- Józef Chałka - Rodzinny Dom 
Dziecka w Brzozowie.

W imieniu nagrodzonych 
głos zabrała Dorota Kamińska  
- Dyrektor I LO w Brzozowie, 
która podziękowała przedsta-

wicielom władz powiatowych za 
docenienie pracy nauczycieli oraz 

podkreśliła bardzo dobrą współpracę 
szkół z organem prowadzącym. 

Na zdjęciu Dyrektor SOSW B. Kozak i Starosta Brzozowski Z. Błaż

Jacek Cetnarowicz
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Brzozowskie Starostwo Powiatowe zleciło  
w bieżącym roku opracowanie czternastu projektów 
technicznych budowy chodników przy drogach po-
wiatowych. Budowa pięciu z nich realizowana jest już  
w tym roku. 

Rozpoczęto także budowę chodnika w ciągu dro-
gi Domaradz - Przysietnica. Około 150 metrowy chod-
nik będzie przebiegał przy Szkole Podstawowej Nr 2  
w Domaradzu. Koszt tej inwestycji zamknie się  
w kwocie nieco ponad 100 tysięcy złotych.

Kolejny powstaje w Orzechówce oraz przy ja-
sienickim parku. Ten pierwszy ułożony zostanie na 
odcinku 140 metrów, a jego wartość wraz z przebu-
dową mostu, sięgnie ponad 100 tysięcy złotych. Drugi  
z chodników, będzie pięć metrów dłuższy. - W żadnym 
roku nie zlecono wykonania aż tylu dokumentacji na 
budowę chodników. Inwestycje takie są niezbędne, gdyż  
w znaczny sposób wpływają na bezpieczeństwo nie tylko 
samych pieszych, ale również ruchu samochodowego - 
stwierdził Janusz Draguła Wicestarosta Brzozowski.

W kosztach inwestycji partycypują samorządy 
gminne, pokrywając 50 procent wydatków.

Zbudują chodniki
Sto osiemdziesiąt tysięcy złotych otrzymało brzozowskie Staro-

stwo Powiatowe na opracowanie dokumentacji geologicznej dotyczącej 
likwidacji osuwisk w ciągu drogi Brzozów - Wara na odcinku leśnym  
w Przysietnicy. Fundusze te pochodzą z MSWiA. - Dotacja, daje nam 

gwarancję uzyskania środków finansowych na kolejne działania związa-
ne z likwidacją osuwisk i odbudową nawierzchni drogi na tym odcinku  
w latach 2010-2011 - tłumaczył Janusz Draguła, Wicestarosta Brzozow-
ski. - Na 700 metrach tej drogi znajduje się sześć osuwisk. Stwarzają one 
realną groźbę przerwania komunikacji na tej trasie. Szacuje się, że koszt 
tej inwestycji sięgnie kwoty 5 - 7 milionów złotych.

Zabezpieczą osuwiska

Elżbieta Boroń

Elżbieta Boroń

Powiat otrzymał środki na dokumentację dotyczącą likwidacji osuwisk

POWIAT  BRZOZOWSKI/ GMINY  POWIATU  BRZOZOWSKIEGO

Sesje Rad Gmin powiatu brzozowskiego:
Haczów

Stanisław Jakiel
Wójt Gminy Haczów

18 września odbyła się kolejna sesja Rady Gminy 
Domaradz. Radni zdecydowali między innymi o:
- dofinansowaniu zadania pn: „Przebudowa drogi powia-

towej nr 2024 R Domaradz - Przysietnica wraz z budową chodnika” zobowiązując się 
zabezpieczyć kwotę 495.886 złotych w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku 
złożonego przez Powiat Brzozowski,

- wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości w Golcowej,
- nieodpłatnym nabyciu działki,
- przystąpieniu do stowarzyszenia „Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa z siedzibą  

w Rzeszowie”,
- zabezpieczeniu środków w budżecie gmin na realizację inwestycji pod nazwą „Remont 

drogi Golcowa Ropa Nr 115627R”,
- dokonaniu zmian w budżecie gminy na rok 2009.

Domaradz

Kolejna XXXII zwyczajna se-
sja Rady Gminy Haczów odbyła się   
w dniu 25 września 2009 r. Podjęte zo-
stały wówczas  uchwały w następujących 
sprawach:
- przejęcia przez Gminę Haczów od 

właścicieli nieruchomości obowiązku  
w zakresie pozbywania się zebranych 
na terenie  nieruchomości odpadów ko-
munalnych,

- uchylenia uchwały własnej zmieniają-
cej uchwałę w sprawie górnych stawek 
opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości  za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych,

- zaciągnięcia kredytu bankowego długo-
terminowego w 2009 roku,

- zaliczenia drogi do kategorii dróg gmin-
nych – dotyczy drogi w Haczowie do 
oczyszczalni,

- zmieniająca uchwałę w sprawie  Wie-
loletniego Programu Inwestycyjnego 
Gminy Haczów,

- przyjęcia programu gospodarczego pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miej-
scowościach Jabłonica Polska, Jasio-
nów, Wzdów w latach 2009 -2012,

- zmian w budżecie Gminy Haczów na 
2009 rok.

Podczas Sesji Rady Gminy Dydnia 24 września 2009 r.  
zostały podjęte uchwały w sprawach:
- zaciągnięcia pożyczki,

- zmiany uchwały własnej Nr XXXVII /293/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Szkół Gminy Dydnia,

- ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga i psychologa,
- nadania imienia Gimnazjum w Dydni,
- uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni, 
- przystąpienia do stowarzyszenia „Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa z siedzibą  w Rze-

szowie”,
- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
- przyjęcia darowizny nieruchomości na mienie komunalne Gminy Dydnia,
- nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Dydnia,
- nieodpłatnego przyjęcia na mienie komunalne Gminy Dydnia nieruchomości wchodzą-

cych w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych,
- przyjęcia darowizn nieruchomości na mienie komunalne Gminy Dydnia w miejscowoś-

ciach: Niebocko, Jabłonka, Grabówka,
- wyznaczenia miejsca poboru kruszywa,
- odwołania Skarbnika Gminy Dydnia i powołania Skarbnika Gminy Dydnia.

Dydnia

Tomasz Bober

AM

Elżbieta Boroń

*************************************************
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Jasienica Rosielna

Marek Ćwiąkała
Wójt Gminy Jasienica Rosielna

*******

5 października br. odbyła się XXXII sesja Rady Gminy,  
na której podjęte zostały  następujące uchwały:
- w sprawie  wprowadzenia  zmian budżetu gminy  na 2009 r.,  
- w sprawie Lokalnego programu wspierania  edukacji uzdolnio-

nych dzieci i młodzieży  w Gminie Jasienica Rosielna, 
- zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu  udzielania pomo-

cy materialnej o charakterze socjalnym,
- w sprawie Programu współpracy Gminy Jasienica Rosielna  

z organizacjami pozarządowymi na 2010 r., 
- w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż  działki, 
- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne  nabycie nierucho-

mości, 
- w sprawie przystąpienia  do stowarzyszenia Podkarpacka Sieć 

Szerokopasmowa z siedzibą w Rzeszowie. 

13 października br. odbyła się XXXIII sesja  Rady Gminy, 
na której podjęte zostały  następujące uchwały:
- w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Jestem lepszy 

– to widać...”
- w sprawie  wprowadzenia  zmian budżetu gminy  na 2009 r.  

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

Nozdrzec
28 września br. Rada Gminy  

w Nozdrzcu na XXII zwyczajnej  
sesji podjęła uchwały w sprawie:
- ustanowienia herbu, flagi, bannera  

i pieczęci Gminy Nozdrzec, 
- wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009,
-  wprowadzenia zmian w uchwale własnej Nr XXII/228/09 Rady 

Gminy w Nozdrzcu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości,

- zabezpieczenia środków finansowych dla powiatu brzozow-
skiego na rok 2010,

- wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości grunto-
wych w Nozdrzcu i Hłudnie na okres 30 lat,

- sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Izdeb-
kach,

- sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w  miej-
scowości Nozdrzec, 

- przystąpienia do stowarzyszenia „Podkarpacka Sieć Szeroko-
pasmowa z siedzibą w Rzeszowie”. JS

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

Naturalnym rezerwuarem i przenosicielem hantawiru-
sów są: mysz leśna, mysz polna, nornica ruda, szczur śnia-
dy i szczur wędrowny. Człowiek narażony jest na zakażenie 
sprzątając miejsca (piwnice, strych, obejścia gospodarcze), 
w których mogły znajdować się wymienione wyżej gryzo-
nie. Poprzez kurz drogą układu oddechowego dostają się do  
organizmu człowieka. Kontakt z gryzoniami w otoczeniu do-
mostw podawało 100% chorych. 

Definicja przypadku HFRS – gorączki krwotocznej  
z zespołem nerkowym wywoływanym przez hantawirusy.
Jeden z trzech objawów:
• gorączka
• niewydolność nerek
- przynajmniej 2 z podanych: ból głowy, ból mięśni lub ból 

pleców, mdłości lub wymioty
• ostry początek choroby: przemijająca krótkowzroczność 

(„zamazane widzenie”), kaszel, duszności, infiltracja  
w płucach, niewydolność serca.

Charakterystycznymi cechami zakażeń hantawirusami są:
- ostry początek choroby z gorączką ponad 38,5oC
- ból głowy i/lub ból pleców i/lub ból brzucha
- białkomocz i/lub krwiomocz i/lub krwinkomocz
- podwyższony poziom kreatyniny w surowicy
- trombocytopenia

- skąpomocz – potem wielomocz
W Polsce południowo-wschodniej istnieją warunki do ende-

micznego utrzymywania się zakażeń hantawirusowych, co stanowi 
nowy problem zdrowia publicznego oraz nowe wyzwanie dla klini-
cystów i epidemiologów tego rejonu. 

W ostatnim czasie w powiecie brzozowskim odnotowano  
3 przypadki zachorowań na hantawirusy. Wszystkie osoby w mniej-
szym lub większym stopniu sprzątały wymienione wyżej miejsca  
i przebywały w kurzu.

Pamiętajmy czyniąc to o zabezpieczeniu swoich dróg odde-
chowych nakładając chociażby maseczkę gazową, którą można za-
kupić w każdej aptece.

Zakażenia 
hantawirusami

Warunki narażenia

Sesja Rady Gminy w Nozdrzcu
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Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Brzozowie 

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

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

Hałasem nazywamy każdy - niepożądany w danej 
chwili – dźwięk, który dociera do naszych uszu. Tak więc ha-
łasem będzie zarówno odgłos pracującego za oknem naszego 
domu młota udarowego, jak również dźwięk spadającej kropli 
wody, który w ciszy nocnej uderzając o zlewozmywak, będzie 
dla nas tak uciążliwy, że zmusi nas do wstania z łóżka i do-
kręcenia kranu. 

Jednak hałas jako czynnik szkodliwy rozumiany  
w kontekście Kodeksu Pracy został zdefiniowany 
wartościami najwyższych dopuszczalnych natężeń  
i uznany za zanieczyszczenie środowiska pracy, 
a - jako taki - podlega obowiązkowi kontro-
li na stanowisku pracy. Pomiary takie 
mogą wykonywać wyłącznie laborato-
ria posiadające odpowiedni certyfikat 
Polskiego Centrum Akredytacji.

Hałas o podwyższonych wartoś-
ciach uznano za szkodliwy, ponieważ 
uszkadza narząd słuchu, ale nie tylko. 
Stwierdzono, że hałas powoduje skurcz drob-
nych naczyń tętniczych,  zmiany w funkcjono-
waniu układu nerwowego, zakłócenia wzroku 
np. upośledzenie rozróżniania barw i ogranicze-
nie pola widzenia, zmianę funkcji ślinianek i bło-
ny śluzowej żołądka. Ponadto wpływa na obniżenie 
precyzji ruchów, zmniejszenie wydolności psychicznej i szyb-
ciej pojawiające się zmęczenie, co ma przełożenie na jakość 
pracy oraz wypadkowość.

Sekcja Higieny Pracy w PSSE Brzozów prowadzi nad-
zór sanitarny w zakładach pracy w zakresie, m.in. profilaktyki 
chorób zawodowych, w tym związanych z chorobami narządu 
słuchu.

 W powiecie brzozowskim na koniec roku 2008 odno-
towano ogółem 19 zakładów pracy (na 93 skontrolowane),  
w których na podstawie przeprowadzanych badań środowiska 
pracy, stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczal-
nych norm dla hałasu. Największy odsetek z nich stanowią 
zakłady przetwórstwa drzewnego (36,8 %), zaraz po nich pla-
sują się zakłady usług leśnych (15,8 %), pozostałe to zakłady 
związane z budownictwem, włókiennictwem, przemysłem 

Ważenie plecaków w szkołach
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemio-

logiczna w Brzozowie Sekcja Higieny Dzieci  
i Młodzieży przyłączyła się 15 października 
2009 roku do ogólnopolskiej akcji próby oszacowania problemu 

dotyczącego zbyt ciężkich tornistrów jakie noszą 
dzieci.

Badaniem objęto reprezentacyjne dwie 
szkoły podstawowe, jedną w mieście, drugą na 
wsi. Akcja dotyczyła uczniów klas I-III oraz 
VI. W sumie zbadano 353 dzieci w 21 oddzia-
łach.

Przyjmuje się, że ciężar plecaka wraz  
z jego zawartością nie powinien przekraczać 
10% wagi dziecka. Z uzyskanych danych wy-
nika, że  w każdym oddziale ten wskaźnik jest 
przekroczony. Najgorsza sytuacja jest w kla-
sach III, gdzie ciężar plecaków średnio prze-
kracza 43% dopuszczalnego wskaźnika. Śred-
nia waga dziecka w III klasie wynosi 31,5 kg,  
a średnia waga noszonego tornistra 4,5 kg.

Badanie polegało na zważeniu tornistrów pełnych  
i pustych, samych książek, ćwiczeń i zeszytów. Ważono 
także uczniów i brano pod uwagę płeć dziecka.

Zaobserwowano, że dodatkowe przeciążenia torni-
strów wynikają z chęci noszenia przez dzieci dodatkowych 
przyborów szkolnych  ( podwójne, potrójne piórniki ), napo-
jów w ciężkich pojemnikach, brakiem segregacji podręcz-
ników zgodnie z rozkładem lekcji. Istotnym problemem jest  
sam fakt dużej ilości obowiązkowych podręczników i ćwiczeń,  
z których korzystają dzieci. Próby rozwiązania tego prob-
lemu poprzez umożliwianie dzieciom pozostawiania pod-
ręczników w szkole nie spotykają się z akceptacją rodziców, 
którzy stwierdzają w takich sytuacjach brak materiałów do 
pracy domowej.

 W rozwiązanie problemu muszą się zaangażować  
i rodzice i nauczyciele. Edukacja dzieci dotycząca profilak-
tyki schorzeń układu kostnego jest też bardzo ważna.   

Hałas - szmer w ciszy
paliw, produkcją tworzyw sztucznych, przemysłem meblarskim. 
Ogółem w warunkach narażenia zawodowego na hałas w powiecie 
brzozowskim pracuje 592 osób.

Państwowa Inspekcja Sanitarna czuwa nad stałą profi-
laktyką w tym zakresie, która jest obowiązkiem każdego praco-
dawcy, co wynika z przepisów prawnych obejmujących to za-
gadnienie: Ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.  
z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z poźn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyż-
szych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z  2005 r., Nr  217, poz. 1833,  
z późn. zm.),  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.04. 

2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645  

z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  
z 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy przy pracach związanych z naraże-
niem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 
157, poz. 1318)  i inne. 

Działania te obejmują: profilaktyczne ba-
dania lekarskie pracowników, ocenę ryzyka zawo-

dowego w odniesieniu do przepisów szczegółowych, 
pomiary hałasu na stanowisku pracy, podejmowanie 

działań na rzecz obniżenia narażenia w przypadku prze-
kroczeń normatywów higienicznych: w pierwszej kolej-

ności likwidacji źródła narażenia uwzględniając dostępne 
rozwiązania techniczne oraz postęp naukowo-techniczny: 

ograniczanie narażenia poprzez stosowanie ekranów dźwię-
koizolacyjnych, odpowiednią lokalizację stanowisk pracy wo-
bec siebie, skracanie czasu pracy (rotacja), a jeśli to niemożliwe 
lub jeśli działania takie nie przyniosły zadowalających efektów,  
w ostateczności, wyposażenie pracowników w ochronniki słuchu 
o dobranej tłumienności do wysokości decybeli stwierdzonych na 
konkretnym stanowisku pracy.  

Na podstawie prowadzonego nadzoru sanitarnego, stwierdza 
się wśród pracodawców zadowalającą świadomość skutków zanie-
czyszczenia środowiska pracy hałasem. Mimo wielorakich działań 
profilaktycznych zdarzają się choroby zawodowe w tym zakresie. 
Stanowią one jednak nieznaczny procent wydawanych decyzji  
o stwierdzeniu choroby zawodowej. W ostatnich dziesięciu latach 
na 22 takie decyzje, zaledwie 2 dotyczyły ubytku słuchu na tle za-
wodowym.  
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W dniach od 29 września do 1 października 
w Warze, Siedliskach i Nozdrzcu w pobliżu  miej-
scowych szkół odbyła się akcja „Pirat”.

Celem prowadzonych działań było propago-
wanie bezpiecznych zachowań na drodze wśród uczestników  
ruchu drogowego zwłaszcza w okolicach szkół. W działaniach 
wspólnie z policjantami brzozowskiej drogówki uczestniczyli 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Warze, Siedliskach i Noz-
drzcu.

Policjanci kontrolowali głównie prędkość z jaką poru-
szali się kierowcy w okolicach szkół. Wyjątkowo w tym dniu 
policjanci stosowali pouczenia. Kierowcom jadącym  z prawid-
łową prędkością dzieci wręczały mandarynki, zaś tym, którzy 
popełniali wykroczenia drogowe przekraczając prędkość cytry-
nę. Plasterek cytryny kierujący musieli zjeść na oczach dzieci. 
Dodatkowo na każdy pojazd kierującego z nadmierną prędkoś-
cią dzieci naklejały naklejkę „Pira-
ta drogowego”,  po czym kierowca  
w obecności dzieci uroczyście 
przyrzekał, iż więcej nie będzie ła-
mał przepisów drogowych. Ponad-
to każdy z kierujących otrzymał od 
dzieci ulotki na temat bezpieczeń-
stwa na drodze. 

W ramach akcji „Pirat” prze-
prowadzono konkurs plastyczny 
pod hasłem „Prędkość przyczyną 
wypadków”. Po zakończeniu akcji  
1 października w Zespole Szkół w Nozdrzcu nastąpiło  rozstrzyg-
nięcie konkursu plastycznego pod hasłem „Prędkość przyczyną 
wypadków” zorganizowanego w ramach akcji „Pirat”.

Akcja „Pirat” 

Kierowca przekraczający prędkość musiał zjeść cytrynę

Jedna ze zwycięskich prac 

 Zwycięzcami najlepszych prac pla-
stycznych zostali: Stefan Gaweł, Agnieszka 
Salwiak, Dawid Misiewicz ze Szkoły Podsta-
wowej w  Siedliskach; Michał Kusiński, Patry-
cja Jagusztyn, Aleksandra Skotnicka z Zespołu 
Szkół w Nozdrzcu oraz Julia Szeruga, Daniel 
Wysocki i Ewa Skotnicka ze Szkoły Podsta-
wowej z Wary.

Akcja zorganizowana została we współpracy Komendy 
Powiatowej Policji w Brzozowie, Bibliotek Publicznych w Warze  
i Siedliskach oraz Zespołu Szkół w Nozdrzcu.

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

Konkurs „Bezpieczne Wakacje 2009” rozstrzygnięty
2 października br. w Komendzie Powiatowej Policji w Brzo-

zowie jury konkursu plastycznego „Bezpieczne Wakacje” wybrało 
najlepsze spośród 83 nadesłanych prac. Uroczyste wręczenie na-
gród dla laureatów odbyło się 21 października w Komendzie Po-
wiatowej Policji w Brzozowie. 

Konkurs „Bezpieczne Wa-
kacje 2009 ” jest formą  populary-
zowania bezpiecznego zachowa-
nia, ograniczania przestępczości  
i demoralizacji młodzieży. Jed-
nym z jego celów jest edukowa-
nie i uwrażliwienie na właściwe 
zachowania w różnych sytua-
cjach społecznych oraz kształto-
wanie umiejętności i nawyku 
wyboru bezpiecznych zachowań 
przez młodzież w codziennych 
sytuacjach życiowych. 

Nad wyłonieniem najlep-
szych prac pracowała komisja konkursowa w składzie: Dorota 
Pilawska - Wydział Oświaty i Polityki Społecznej Starostwa Po-
wiatowego w Brzozowie, Małgorzata Szpiech – Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologiczna, Barbara Adamska - Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna, Łukasz Szajna - Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, asp. Joanna Kędra - Ohar- 
KPP Brzozów, Dominika Antkowska - KPP Brzozów. 

Do wojewódzkiego kon-
kursu prac plastycznych na szcze- 
blu powiatowym zgłoszono 83 
prace z Zespołu Szkół w Sta-
rej Wsi, Jasionowie, Niebocku, 
Trześniowie, Grabówce, Humni-
skach, Szkół Podstawowych Nr 2  
i Nr 4 w Izdebkach, w Hłudnie, 
Brzozowie oraz ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Brzozowie. 

Prace oceniano w trzech ka-
tegoriach wiekowych: 7-9 lat  na-
desłano 7 prac, 10-12 lat – 59 prac 

i 13-15 lat – 7 prac. Zadanie nie 
było łatwe. Komisja zwróciła uwagę na różnorodność tech-
nik wykonywanych prac: rysowanych kredkami, pastelami, 
farbami plakatowymi, akwarelami. Szczególną uwagę  jury 

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

przykuła praca wykonana z plasteliny i rysowana ołówkiem. 
Bogata była również tematyka zgłoszonych do konkursu prac. 
Dzieci zwróciły uwagę na wszelkie możliwe zagadnienia zwią-
zane z bezpieczeństwem w czasie wakacji w tym zagrożenia na 
drodze, w lesie, nad wodą, w górach, związane z używkami oraz 
z Internetem. 
W kategorii 7-9 lat zwyciężyli:
1. Julia Skarbek z Zespołu Szkół w Starej Wsi,
2. Weronika Prorok z Zespołu Szkół w Trześniowie,
3. Katarzyna Kołodziejczyk z Zespołu Szkół w Trześniowie
W kategorii 10-12 lat zwycięzcami okazali się:
1. Martyna Pempuś ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie,
2. Ewelina Szerszeń ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Izdebkach,
3. Anna Wilk ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie
W kategorii 13-15 lat trzy pierwsze miejsca przypadły:
1. Monice Jarosz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Brzozowie,
2. Żanecie Łotuszce z Zespołu Szkół w Trześniowie,
3. Dawidowi  Płonce ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Brzozowie.

Jury konkursu przyznało także wyróżnienia. Otrzymali 
je: Aleksandra Irzyk (Gimnazjum Niebocko), Łukasz Najbar 
(SOSW w Brzozowie), Paulina Zanik (SP Nr 4 w Izdebkach), 

Agnieszka Rębisz, Gabriela Graboń oraz Marta Bujalska (SP  
Nr 1 w Brzozowie), Izabela Łach (SP w Hłudnie), Diana Czub-
ska (ZS w Grabownicy), Magdalena Biesiada (ZS w Grabówce), 
Sławomir Zimoń (ZS w Humniskach), Karolina Woźniczak (ZS 
w Jasionowie), Aleksandra Śnieżek i Patrycja Kucharska (ZS  
w Starej Wsi) oraz Justyna Podulka (ZS w Trześniowie).

21 października do KPP Brzozów przybyli laureaci kon-
kursu. Dzieciom towarzyszyli nauczyciele i opiekunowie, „pod 
okiem”, których młodzi przygotowywali prace plastyczne.  
O godz. 10.30 odbyło się uroczyste wręczenie nagród i pamiąt-
kowych dyplomów. Zwycięzców i wyróżnionych oraz zaproszo-
nych gości powitał Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 
w Brzozowie mł. insp. Tadeusz Zięba. Komendant  zwrócił uwa-
gę  na cel oraz podkreślił znaczenie przeprowadzonego konkur-
su.

Nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczyli: mł. insp. Tade-
usz Zięba - Zastępca Komendanta Powiatowego w Brzozowie, 
Jerzy Szubra - Naczelnik Wydziału Obronności, Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego Starostwa Powiatowego  w Brzozowie, 
Tadeusz Pióro - Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Brzozowie, Janusz Matusz - Dyrektor Podkarpackiego Banku 
Spółdzielczego Oddział Brzozów.

Nagrody ufundował: Zygmunt Błaż - Starosta Brzozow-
ski, Józef Rzepka - Burmistrz Brzozowa, Janusz Matusz - PBS 
Oddział Brzozów, Tadeusz Pióro - Dyrektor Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Brzozowie, Marek Owsiany - Z-ca Dyrek-
tora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Laureaci konkursu „Bezpieczne wakacje 2009”

Od 1 października Posterunek  
Policji w Jasienicy Rosielnej ma no-
wego kierownika. Został nim  mł. 
asp. Wiesław Mazur.

1 października Komendant 
Powiatowy Policji w Brzozowie mł 
insp. Marek Kochanik mianował no-
wego kierownika Posterunku Policji 
w Jasienicy Rosielnej. Został nim 
mł. asp. Wiesław Mazur.  

Mł. asp. Wiesław Mazur  ma 
35 lat. W Policji służy od 15 lat. Od 

2002 roku był dzielnicowym Rewiru Dzielnicowych w Jasieni-
cy Rosielnej.  Ostatnio był dzielnicowym w Komendzie Miej-
skiej Policji w Krośnie. 

Nowy kierownik Posterunku 
w Jasienicy Rosielnej

Mł. asp. Wiesław Mazur

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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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/

28 września br. miał miejsce pożar budynku 
mieszkalnego w Krzywem. Na miejsce zdarzenia 
zadysponowany został 1 zastęp z JRG Brzozów 
oraz 2 zastępy z OSP Krzywe. Strażacy zastali 

palący się budynek konstrukcji drewnianej kryty blachą. 
Zastęp z JRG Brzozów podał jeden prąd wody z szybkie-
go natarcia do wnętrza pomieszczenia, w trakcie działań 
ratownicy wyposażeni w aparaty ochrony dróg oddecho-
wych przeprowadzili kontrolę pomieszczeń budynku.  

Pożar budynku mieszkalnego w Krzywem W tym samym czasie odłączono dopływ prądu 
elektrycznego do budynku. 

Podczas próby gaszenia pożaru wypadkowi 
uległ właściciel, któremu po przybyciu JRG Brzozów udzielono po-
mocy. Następnie na miejsce pożaru zadysponowano policję, pogoto-
wie energetyczne oraz karetkę pogotowia, która zabrała poszkodowa-
nego oraz matkę z dzieckiem do szpitala. 

Po ugaszeniu pożaru spalone wyposażenie budynku mieszkalne-
go wyniesiono na zewnątrz. Ze względu na drewniany strop usunięto 
ze strychu niewielką ilość siana. Z uwagi na nieobecność właściciela 
miejsce pożaru przekazano sołtysowi.

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

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

Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Zbigniew 
Szablewski, po zasięgnięciu opinii Starosty Brzozowskiego, 30 wrześ-
nia 2009 r. powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Brzozowie bryg. Zbigniewa Sieniawskiego. 
Przekazanie obowiązków nastąpiło przez odchodzącego Komendanta 
Powiatowego bryg. Mirosława Szmyda, a przyjęcie przez nowo powo-
łanego na to stanowisko bryg. Zbigniewa Sieniawskiego. Nowy ko-
mendant otrzymał nominację podczas uroczystej odprawy służbowej, 

która odbyła się w świetlicy KP PSP  
w Brzozowie 21 października br.

Rozkaz o powołaniu na stano-
wisko Komendanta Powiatowego no-
wemu przełożonemu brzozowskich 
strażaków wręczył Podkarpacki Ko-
mendant Wojewódzki PSP w Rze-
szowie - bryg. Zbigniew Szablewski.  
W uroczystości przekazania obowiąz-
ków nowemu komendantowi udział 
wzięli również:  Z-ca Podkarpackiego 
Komendanta Wojewódzkiego bryg. 
Roman Petrykowski, Starosta Brzo-
zowski Zygmunt Błaż, Przewodni-
czący Rady Powiatu Henryk Kozik, 

Wicestarosta Brzozowski Janusz Dra-
guła, Komendant Powiatowy Policji  

w Brzozowie mł. insp. Marek Kochanik, p.o. Komendant Miejski PSP 
w Krośnie bryg. Jan Szmyd, Komendant Powiatowy PSP w Sanoku  mł. 
bryg. Krzysztof Dżugan, Komendant Powiatowy PSP w Jaśle st. bryg. 
Wiesław Latoszek, Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, st. bryg w st. 
spocz. Stanisław Pająk, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Brzozowie dh Edward Rozenbajgier, Przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy KP PSP w Brzozowie asp. Ry-

szard Rygiel, Przewodniczący Koła Emerytów i Renci-
stów przy KP PSP w Brzozowie Władysław Leń.

 Bryg. Zbigniew Sieniaw-
ski pełni służbę w PSP od 28 lat. 
Pracował w Komendzie Miejskiej 
PSP w Krośnie. Od lutego 2006 
roku był Komendantem Miej-
skim PSP w Krośnie.  Komen-
dant Zbigniew Sieniawski jest 
absolwentem SG SP w Warszawie, 
którą ukończył z tytułem magi-
stra inżyniera oraz ukończył stu-
dia podyplomowe menadżerskie  

w służbach mundurowych. Ma 49 
lat. Jest żonaty, ma dwóch doro-

słych synów. Interesuje się sportem, a szczególnie piłką 
nożną.

Bryg. Zbigniew Sieniawski Komendantem PSP

Powitanie nowego Komendanta 
PSP w Brzozowie

20 września br. doszło do wypadku drogowego  
w Starej Wsi. Na miejsce zdarzenia przybyły  
2 zastępy z JRG Brzozów. Strażacy zastali zablo-

kowany jeden pas jezdni przez samochód osobowy Opel Vectra, 
którego kierowca znajdował się poza pojazdem bez obrażeń. 
W przydrożnym rowie znajdował się przewrócony motocykl 
Yamaha, którego kierowca leżał obok. Na miejsce wypadku 
przybył zespół pogotowia ratunkowego. Jezdnia została zablo-
kowana w obu kierunkach.

Wypadek drogowy w Starej Wsi
Zastępy z JRG Brzozów zabezpieczyły miejsce zdarze-

nia i pomogły zespołowi pogotowia w wyciąganiu motocyklisty  
z przydrożnego rowu. Po oględzinach motocyklisty lekarz 
stwierdził zgon. Pojazdy uczestniczące w wypadku zostały za-
brane przez pogotowie drogowe, natomiast jezdnię uprzątnięto  
z pozostałości powypadkowych.

Pamiątkowe zdjęcie z odprawy służbowej

bryg. Zbigniew 
Sieniawski
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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

 SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE/ JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU

DZIAŁANIA  PSP  W  BRZOZOWIE  W  OKRESIE  OD  01. 01.  DO  16. 10. 2009 r.

Informacje zebrał i opracował:
mł. kpt. Tomasz Mielcarek

W okresie od 1 stycznia do 16 października br. Komenda Po-
wiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie odnotowała 837 
zdarzeń w tym 81 pożarów. W działaniach związanych z ich gasze-
niem wzięło udział 253 zastępy straży pożarnej, w składzie 1031 
ratowników PSP i OSP. W  opisywanym okresie miało również 

8 października br. Wojewódzki Urząd Pracy w Rze-
szowie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w wo-
jewództwie podkarpackim zorganizował Międzynarodowe 
Targi Pracy i Szkoleń oraz Salon Szkół Językowych. 

Targi pracy to spotkania większej ilości pracodaw-
ców i osób zainteresowanych podjęciem pracy. Ich ideą jest 
stworzenie płaszczyzny, na której pracodawcy i osoby zain-
teresowane podjęciem pracy, stażu lub praktyki będą mogły 
skonfrontować wzajemne oczekiwania i wymagania. Do-
datkowym atutem targów pracy jest to, iż promują się tam 

ośrodki szkoleniowe oraz instytucje zajmujące się aktywną pomocą 
osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. Targi pracy są  również 
doskonałą okazją do zapoznania się z sytuacją na współczesnym re-
gionalnym rynku pracy. 

Rzeszowskie targi pracy już z chwilą rozpoczęcia cieszyły 
się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających je osób. Mogły 
one bowiem zaczerpnąć tam wiele cennych informacji dotyczących 
ich dalszej ścieżki zawodowej. 

Zgromadzeni na targach przedsiębiorcy reprezentujący różne 
branże: lokalne, regionalne ale i krajowe przedstawili zakres włas-
nych usług, warunki pracy ale i – co wydaje się najważniejsze dla 
odwiedzających – jakie stanowiska pracy oferują, jakie mają wy-
magania oraz jak przebiega proces rekrutacji. Zwiedzający mogli 
więc zorientować się jakie kwalifikacje, umiejętności oraz cechy 
osobowe powinni posiadać kandydaci, którzy chcieliby podjąć pracę  
w interesującej ich firmie. Wszystkie te informacje uczestnicy tar-
gów uzyskiwali w drodze indywidualnych konsultacji.

Wśród przedsiębiorców znaleźli się również tacy, którzy na 
targi oprócz promocji własnej firmy „przywieźli” również konkret-
ne oferty pracy, poszukując tym samym wśród uczestników targów 
pracowników do swych firm. Wówczas przyjmowali dokumenty 
aplikacyjne oraz przeprowadzali wstępne rozmowy kwalifikacyjne, 
które mogły stać się „biletem” do upragnionej pracy. Warto więc 
było zabrać na targi własne CV. Ważnym punktem, ze względu na 
międzynarodowy charakter imprezy, była możliwość spotkania się 
z zagranicznymi przedstawicielami i doradcami sieci EURES – Eu-

Międzynarodowe Targi Pracy w Rzeszowie

Targi pracy cieszyły się dużym zainteresowaniem młodych ludzi

5 października br. Dyżur-
ny Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego w Brzozowie 
otrzymał zgłoszenie o pożarze lakierni w Grabownicy. Nie-

zwłocznie na miejsce zdarzenia zadysponował on 3 zastępy z JRG 
Brzozów, a także 2 zastępy z OSP Grabownica i OSP Humniska. 

Przed przybyciem zastępu z JRG Brzozów, pracownicy za-
kładu odłączyli prąd w budynku. Strażacy przyjeżdżając do pożaru 
zabezpieczyli miejsce zdarzenia, natomiast ratownicy wyposażeni  
w aparaty ochrony dróg oddechowych oraz linie gaśnicze otworzyli 
zamknięte pomieszczenie lakierni, z którego wydobywał się dym. 
Po zlokalizowaniu miejsca pożaru ugaszono palące się wyposaże-
nie lakierni. Na miejsce prowadzonych działań przybył dowódca 
JRG Brzozów oraz jego zastępca, a także zadysponowano grupę do-
chodzeniowo-śledczą Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.  
Po dokładnym przewietrzeniu i sprawdzeniu pomieszczeń budynek 
przekazano właścicielowi.

Pożar lakierni Firmy „Grabo”  w Grabownicy 

miejsce 749 miejscowych zagrożeń, w likwidacji których 
brało udział 845 zastępów w składzie 2858 ratowników. Od-
notowano 7 fałszywych alarmów.

Część wyposażenia uległa zniszczeniu

fot. B. Biedka
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JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU/PRZEWODNIK  ROLNIKA

1. Fryzjer (staż)
2. Sprzedawca - krawiec (staż)
3. Pomocnik hutnika (staż) 

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 13. 11. 2009 r.

4. Referent księgowy (staż)
5. Fakturzysta
6. Nauczyciel matematyki i fizyki
7. Tokarz - frezer

8. Robotnik budowlany - praca 
    w delegacji (technik budownictwa) 
9. Instruktor tańca

ropejskich Służb Zatrudnienia, których celem jest pomoc poszu-
kującym pracy i pracodawcom w poruszaniu się na europejskim 
rynku pracy. Spotkać można więc było Doradców z Cypru, Czech, 
Irlandii, Niemiec, Norwegii, Szwecji, Węgier i Wielkiej Brytanii. 
Przedstawiali oni oferty pracy, stażu czy praktyk ze swych kra-
jów. Rozmawiali  również o możliwości zatrudnienia oraz poby-
tu za granicą. Dodatkowo dla bardziej zainteresowanych w Sali 
Konferencyjnej odbywały się sympozja na temat szczegółowych 
warunków życia i prawa pracy w poszczególnych krajach wy-
głaszane przez zagranicznych doradców EURES. I na tych  stoi-
skach można znaleźć było „gotowe” oferty pracy zagranicznych 
przedstawicieli. Wszystkie przedstawiane przez nich ofert były 
sprawdzone przez polskich Eures – owców. 

Oprócz przedsiębiorców w Targach Pracy wzięli również 
udział przedstawiciele Instytucji Szkoleniowych. Odwiedzający 
stanowiska targowe mogli więc zdobyć wiele cennych wskazó-
wek gdzie i w jaki sposób mogą podnieść lub rozszerzyć własne 
kwalifikacje zawodowe. Informacje na ten temat prezentowane 
były przez różnego rodzaju firmy szkoleniowe oferujące szeroki 
wachlarz szkoleń zawodowych i doskonalących praktycznie we 
wszystkich zawodach. Przy tych stoiskach można było również 
zaczerpnąć cennych informacji  - a mianowicie -  jak skorzystać 
z bezpłatnych szkoleń dla osób bezrobotnych dofinansowanych 
przez Europejski Fundusz Społeczny lub Fundusz Pracy.

Dodatkową atrakcją rzeszowskich Targów Pracy był Salon 
Szkół Językowych, gdzie oferty swoje prezentowały najlepsze 
firmy szkoleniowe z Rzeszowa i okolic. Przedstawiciele Szkół 

Agnieszka Winiarska
Lider Klubu Pracy w Brzozowie

Językowych proponowali osobom zainteresowanym  kursy wy-
branego języka poprzez specjalnie dobrany program dla swo-
jego klienta.

Targi pracy były również okazją do odwiedzenia punk-
tów informacyjno – doradczych prowadzonych przez pracow-
ników Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej  
w Rzeszowie oraz Ochotniczych Hufców Pracy, czy skorzy-
stania z porad psychologa. Można więc było wziąć udział  
w wykładach dotyczących sposobów aktywnego poszukiwania 
pracy, przygotowania listów motywacyjnych, życiorysów za-
wodowych, skonsultować poprawność własnych dokumentów 
aplikacyjnych. Specjaliści udzielali również informacji jak za-
łożyć własną działalność gospodarczą oraz gdzie i w jaki spo-
sób uzyskać w tym celu pomoc finansową. 

Tak więc Targi Pracy dają nam możliwość uzyskania 
wielu cennych informacji nie tylko o współczesnym rynku 
pracy, możliwości szkoleń, podjęcia praktyk czy wymagań 
pracodawców, ale przede wszystkim dają możliwość zdoby-
cia nowych doświadczeń oraz spotkania osób znajdujących się  
w podobnej sytuacji, a tym samym nawiązanie nowych znajo-
mości i wymiany doświadczeń.

Wszystkie osoby zainteresowane materiałami pochodzą-
cymi z Międzynarodowych Targów Pracy w Rzeszowie zapra-
szamy na konsultacje do Klubu Pracy działającego przy Powia-
towym Urzędzie Pracy w Brzozowie, ul. Kościuszki 2.

AGENCJA  RESTRUKTURYZACJI I  MODERNIZACJI  ROLNICTWA
PODKARPACKI  ODDZIAŁ  REGIONALNY 

Weszła w życie Oś II – Programu Operacyjnego 
„Zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa  
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Oś II – „Akwakultura, rybołówstwo śródlądo-
we, przetwórstwo i rynek rybny” – obejmuje inwe-
stycje związane z chowem i hodowlą ryb, rybołów-
stwem śródlądowym oraz przetwórstwem i obrotem 
produktami rybnymi, a także działania wodno-środo-
wiskowe i projekty wpływające na ochronę zdrowia 
ryb. Przeznaczono łącznie kwotę 195,75 mln euro. 

Najwięcej, bo ponad 105 mln euro można 
otrzymać na inwestycje związane z przetwórstwem 
produktów rybnych, a także z ich obrotem. Ponad 50 

mln euro przeznaczono na inwestycje zwią-
zane z chowem i hodowlą ryb. Na wsparcie 
inwestycji w rybołówstwie śródlądowym 
przeznaczono blisko 3,8 mln zł. Na wsparcie 
działań wodno-środowiskowych przeznaczo-
no 34,6 mln euro. Na ochronę zdrowia ryb, 
a także na rekompensaty dla ich hodowców 
przeznaczono 1,9 mln euro.

Na obszarach województwa podkar-
packiego istnieją potencjalne obszary, które 
mogłyby skorzystać ze wsparcia w ramach  
Osi II – Środek: 2.1 – „Inwestycje w chów  
i hodowlę ryb” oraz Środek: 2.4 – „Rybołów-
stwo śródlądowe”.

ARiMR  realizuje  i  wdraża  nowe  działania
,,Rybołówstwo …2004-2006”,,Rybołówstwo… 2007-2013”
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Podkarpacki Oddział 
Regionalny ARiMR w Rzeszowie

PRZEWODNIK  ROLNIKA/INFORMACJE  Z  POWIATU

We wrześniu br. pomiędzy Samorządem Województwa Pod-
karpackiego, a Stowarzyszeniem LGD „Ziemia Brzozowska” pod-
pisana została umowa przyznania pomocy na rok 2009 w ramach 
działania „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie 
umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013. Ze strony LGD umowę podpisało 
dwóch członków Zarządu: Prezes Stowarzyszenia - Janusz Draguła 
oraz Skarbnik – Alina Malinowska. Podpisana umowa określa prawa 
i obowiązki stron związane z realizacją operacji w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 4 Leader 
i działania „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie 
umiejętności i aktywizacja” oraz określa szczegółowy plan rzeczo-
wo-finansowy, który Stowarzyszenie ma za zadanie zrealizować  
w 2009 roku.

Stowarzyszenie LGD 
„Ziemia Brzozowska”

Pomoc na realizację operacji w ramach środka inwesty-
cje w chów i hodowlę ryb w zakresie rozwoju zrównoważonego 
chowu lub hodowli organizmów wodnych dotyczy produkcji  
w stawach typu karpiowego i pstrągowego.

Pomoc ma  służyć produkcji ryb wysokiej jakości, które 
mają szansę zyskać przychylność rynku konsumenckiego, a tak-

że dywersyfikacji chowu w kierunku nowych gatunków, takich 
jak: jesiotr czy węgorz. Pieniądze te można również przezna-
czyć na rozwój i modernizację obiektów akwakultury. O pomoc 
mogą ubiegać się podmioty zatrudniające do 750 pracowników 
i gdzie obrót nie przekracza 200 mln euro rocznie. Także w tym 
przypadku wysokość pomocy zależy od wielkości 
przedsiębiorstwa i jego obrotów i może wynieść 
do 30% lub do 60% refundacji kosztów poniesio-
nych na realizację inwestycji. 

Pomoc na realizację operacji w ramach ry-
bołówstwa śródlądowego przeznaczona zostanie 
na inwestycje związane z utrzymaniem i moder-
nizacją floty i niezbędnej infrastruktury na ob-
szarach śródlądowych - jeziorach i rzekach. Mo-
dernizacja ta powinna być prowadzona zgodnie 
z zasadami zapewniającymi równowagę zasobów 
śródlądowych na obszarach połowowych. Środki 
te można także wykorzystać na zmianę przezna-
czenia jednostek do prowadzenia połowów ryb 
na inne działania poza rybołówstwem. Pomoc na 

realizację inwestycji można otrzymać w formie refundacji do 
40% poniesionych kosztów w przypadku inwestycji dotyczą-
cych jednostek do połowu ryb na wodach śródlądowych. Nato-
miast inwestycje dotyczące wyposażenia  i modernizacji urzą-
dzeń do połowu ryb, a  także  modernizacja miejsc wyładunku  
i przystani, które mają poprawić  bezpieczeństwo i warunki pra-
cy oraz jakość produktów rybnych mogą być zrefundowane na-
wet w 60%. 

Uzyskanie przez Polskę z dniem 1 maja 2004 r. członko-
stwa w Unii Europejskiej oznaczało zmianę w polityce wobec 
rybactwa i objęcie sektora pomocą finansową oferowaną w ra-
mach Wspólnej Polityki Rybackiej oraz funduszy strukturalnych.        
W nowym układzie europejskim, generalnym celem polskiej po-
lityki rybackiej stało się dążenie do racjonalnego gospodarowa-
nia żywymi zasobami wód oraz poprawa efektywności sektora 
rybackiego. Wieloletnie doświadczenie, jakie zdobyła Agencja 
przyniosło pozytywne efekty wdrażania pierwszego w Polsce 
funduszu finansowego, skierowanego do sektora rybackiego 
Jakim był Sektorowy Program Operacyjny – „Rybołówstwo  
i przetwórstwo ryb 2004 – 2006”. 

Pomoc w ramach SPO „Rybołówstwo…” udzielana była 
na obszarze województwa podkarpackiego w ramach dwóch 
działań:
• Działanie 3.2 „Chów i hodowla ryb”
• Działanie 3.4 „Przetwórstwo i rynek rybny”.

Nazwa Działania Ilość złożonych 
wniosków

Ilość podpisa-
nych umów

Kwota dofi-
nansowania

Chów i hodowla 
ryb

19 17 6 157 589

Przetwórstwo  
i rynek rybny

2 2 1 368 357

Razem: 21 19 7 525 946

Zestawienie złożonych wniosków i zawartych umów

Do dnia 30 czerwca 2009 r. wszystkie wnioski z podpisanymi umowami zo-
stały rozliczone i wypłacone.

W związku z opóźnieniami we wdrażaniu zapla-
nowanych na rok 2009 działań, które spowodowane były 
przedłużającym się procesem oceny wniosków oraz pod-
pisania umów, część działań zaplanowanych do realizacji  
w tym roku zrealizowana zostanie w roku 2010. Do działań 
zaplanowanych na rok 2009 zaliczyć można m.in. działania 
szkoleniowe (szkolenia dla członków Rady i pracowników 
Biura LGD oraz szkolenia dla potencjalnych wnioskodaw-
ców działania „Małe projekty”), informacyjne (wydanie 
materiałów informacyjnych), promocyjne (wydanie folderu 
promocyjnego) oraz aktywizacyjne (spotkania w gminach).

Zgodnie z założeniami Lokalnej Strategii Rozwo-
ju Stowarzyszenia LGD „Ziemia Brzozowska” pierwszy 
konkurs o przyznanie pomocy w ramach działania „Małe 
projekty” ogłoszony zostanie w czwartym kwartale bieżą-
cego roku. Ogłoszenie konkursu poprzedzone będzie wy-
daniem materiałów informacyjnych oraz serią szkoleń dla 
potencjalnych wnioskodawców. Materiały informacyjne  
w formie folderów rozkolportowane zostaną wśród miesz-
kańców obszaru objętego LSR oraz będą dostępne w insty-
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INFORMACJE  Z  POWIATU

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Ziemia Brzozowska”
ul. Mickiewicza 26
36-200 Brzozów

a) Nazwa stanowiska pracy: Pracownik administracyjny
b) Miejsce, termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”, osobiście (od poniedziałku 
do piątku w godzinach otwarcia: 8.00-16.00) lub za pośrednictwem 
poczty na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia 
Brzozowska” ul. Mickiewicza 26, 36-200 Brzozów

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 listopada br. do 
godziny 16.00. Za termin wpłynięcia oferty uznaje się datę dostarcze-
nia (wpłynięcia) do siedziby Stowarzyszenia. Dopuszcza się składanie 
ofert tylko w formie pisemnej w zamkniętej kopercie uniemożliwia-
jącej:
a) otwarcie przed upłynięciem terminu składania ofert,
b) identyfikację kandydata przed otwarciem koperty, tj. imienia i na-

zwiska oraz adresu zamieszkania.
Koperta, o której mowa powyżej powinna zawierać zdania  

o treści:
a) „Oferta pracy na Pracownika administracyjnego”
b) „Nie otwierać przed 20.11.2009 r.”

Pełna treść ogłoszenia zostanie zamieszczona na stronie www.
lgd.powiatbrzozow.pl

Ogłoszenie o naborze na wolne 
stanowisko: pracownik administracyjny

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Ziemia Brzozowska”ogłasza nabór na wolne 
stanowisko pracy: Pracownik administracyjny

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”

Janusz Draguła

tucjach na terenie powiatu brzozowskiego. Zakres tematyczny folderów 
obejmować będzie informacje o działaniu „Małe projekty” (cele, bene-
ficjenci, zakres i wysokość pomocy, koszty kwalifikowalne, itp.) oraz  
o procedurach stosowanych w procesie naboru, oceny i wyboru opera-
cji w ramach tego działania. Zaplanowane szkolenia umożliwią osobom  
i instytucjom bezpośrednio za-
interesowanym wnioskowaniem 
o przyznanie pomocy w ramach 
działania „Małe projekty” uzy-
skanie pełnej i szczegółowej 
informacji, udzielonej przez 
prowadzącego szkolenie eks-
perta zewnętrznego. Zaplano-
wano organizację 6 szkoleń dla 
potencjalnych wnioskodawców 
działania - po jednym szkoleniu 
w każdej z gmin powiatu brzo-
zowskiego. Szczegółowe termi-
ny szkoleń ogłoszone zostaną  
w połowie listopada na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Zie-
mia Brzozowska”.

W 2009 roku zaplanowano również organizację 6 spotkań aktywi-
zacyjnych dla mieszkańców - po jednym spotkaniu w każdej z gmin po-
wiatu brzozowskiego. W spotkaniach tych zaplanowano udział odbior-
ców z różnych sektorów i grup społecznych. Działanie to nakierowane 

jest na aktywizację lokalnej społeczności i ma na celu 
zwiększenie zaangażowania tej społeczności w rozwój 
obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Spotka-
nia te będą miały charakter otwarty, co umożliwi za-
pewnienie ogółowi społeczeństwa dostęp do jasnych, 

szczegółowych i aktualnych 
informacji na temat działań 
realizowanych przez LGD  
w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich oraz 
możliwości i zasad udzielania 
pomocy w ramach poszczegól-
nych działań.

13 października br.  
w Biurze Stowarzyszenia LGD 
„Ziemia Brzozowska” odbyło 
się posiedzenie Zarządu Sto-
warzyszenia, w trakcie które-

go podjęto uchwałę w sprawie 
przyjęcia projektu Planu rzeczowo-finansowego Sto-
warzyszenia LGD „Ziemia Brzozowska” na rok 2010. 
Plan ten został opracowany zgodnie z wytycznymi  
w zakresie funkcjonowania lokalnych grup działania, 
zawartymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 oraz odpowiednich rozporządzeniach 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zapisy zawarte  
w Planie rzeczowo-finansowym są spójne z działaniami 
i wydatkami zaplanowanymi we wniosku o przyznanie 
pomocy na rok 2010 w ramach działania 4.31 „Funk-
cjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umie-
jętności i aktywizacja” w ramach PROW 2007-2013. 
Wniosek ten 15 października br. został złożony do roz-
patrzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie. Obecnie rozpoczyna się 
proces oceny tego wniosku.

Zarząd LGD „Ziemia Brzozowska” w trakcie obrad 

Justyna Kopera

„Internet? Nie, dziękuję, nie jesteśmy zainte-
resowani”, powiedział kiedyś Bill Gates. I nie miał 
racji. Portal www.brzozow24.pl funkcjonuje w in-
ternecie i zdobywa coraz większą popularność wśród 
internautów. Nie wiedziałaś/łeś, że istniejemy? Zaj-
rzyj: www.brzozow24.pl. Znajdziesz tam mnóstwo 
ciekawych informacji, może nawet z Twojej miejsco-
wości.

Jesteśmy nowym portalem regionalnym, wcho-
dzącym w skład sieci portali internetowych: podkar-
pacie24.pl, esanok.pl, bieszczady24.pl, jasło24.pl, 
rzeszów24.pl. Są to portale, w których można zna-
leźć wiadomości o aktualnych wydarzeniach i impre-
zach. Jest to także niezastąpione źródło informacji 
kulturalnych, ponieważ współpracujemy z domami 
kultury oraz muzeami na terenie Podkarpacia.

Wychodzimy Ci naprzeciw i istniejemy dla 
Ciebie. Zapraszamy i czekamy na Ciebie na  
www.brzozow24.pl
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 Podróżujący drogą Brzozów-Zmiennica 20 paździer-
nika br. w godzinach przedpołudniowych byli świadkami nie-
codziennych wydarzeń. To, co zobaczyli przypominało bowiem 
kadr z filmu grozy – kłęby czarnego dymu, uszkodzona cysterna 
z paliwem w kolizji z samochodem osobowym, poszkodowany 
w wypadku i terrorysta, który zbiegł do lasu, a do tego wszyst-
kiego sztab służb na sygnale na czele z pogotowiem ratunko-
wym, strażą pożarną  i policją.  

Na szczęście wszystko to nieprawdziwe wydarzenia, 
sfingowane w ramach Powiatowych Ćwiczeń Obronnych, któ-
re zorganizował Starosta Brzozowski. Opisana akcja to tylko 
część ćwiczeń praktycznych, które miały doskonalić wspólne 
działania powiatowych i gminnych organów kierowania, brzo-
zowskich służb ratowniczych i pokazać jak w obliczu zagrożenia  

z elementami terrorystyczno-sabotażowymi funkcjonuje system 
zarządzania kryzysowego i obrony. Wzięli w nim udział przed-
stawiciele administracji samorządowej powiatu brzozowskiego  
i gmin wchodzących w jego skład oraz brzozowskich służb, stra-
ży i inspekcji. Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem, dys-
kusją i wyciągnięciem wniosków. 

- To pierwsze ćwiczenia obronne o tak dużym zasięgu zor-
ganizowane na terenie powiatu brzozowskiego - informuje Jerzy 
Szubra Naczelnik Wydziału Porządku Publicznego, Bezpieczeń-

stwa, Obronności i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowe-
go w Brzozowie. 

W ćwiczeniach wziął również udział  ich organizator Sta-
rosta Brzozowski Zygmunt Błaż, który zapowiedział kontynua-
cję tego typu działań. – Mam nadzieję, że przeprowadzone ćwi-
czenia obronne dały oczekiwane rezultaty, przede wszystkim dały 

pogląd jak w sytuacji kryzysowej funkcjonują odpowiednie służ-
by i na co jeszcze ewentualnie należy zwrócić uwagę, co zmie-
nić. Taka obiektywna ocena jest potrzebna i niezmiernie istotna, 

bo jej rezultaty mogą mieć ogromne znaczenie  
w trakcie realnych zagrożeń. Z tej przyczy-

ny podobne akcje będziemy orga-
nizować w przyszłości.

Ćwiczenia obronne pod kryptonimem „Oktan”

Magdalena Pilawska

Akcja ratunkowa

W ćwiczeniach brali udział również przedstawiciele gmin

INFORMACJE  Z  POWIATU

Zdarzenie drogowe
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Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie to - po I Li-
ceum Ogólnokształcącym kolejna szkoła, dla której organem 
prowadzącym jest powiat brzozowski - która świętowała okrą-
gły jubileusz istnienia. Zorganizowane z tej okazji uroczystości  
w dniu 3 października br. zgromadziły setki absolwentów i go-
ści, którzy wzięli udział we mszy św. odprawionej pod prze-
wodnictwem Ks. Biskupa Jana Niemca, a następnie ulicami 
miasta, prowadzeni przez brzozowskie mażoretki przy dźwię-
kach Orkiestry Dętej Brzozowskiego Domu Kultury, przema-
szerowali do budynku szkoły, gdzie odbyły się dalsze obchody 
jubileuszu. 

W szkole, która przez lata funkcjonowania zdecydowa-
nie zmieniała swoje oblicze zarówno zewnętrzne, jak i wystrój 
wnętrza, uroczystego poświęcenie tablicy pamiątkowej dokonał  
ks. Infułat Julian Pudło. Honor jej odsłonięcia przypadł Irenie 
Konieczko - wieloletniej nauczycielce w ZSB i Zygmuntowi 

Błażowi Staroście Brzozowskiemu. Następnie liczne grono 
gości przywitał Jan Prejsnar Dyrektor Zespołu Szkół Budowla-
nych. Przeanalizował on 50-letnią historię jubilatki, poczynając 
od lat pięćdziesiątych XX w., kiedy to zrodziła się myśl o po-
wstaniu w Brzozowie szkoły budowlanej, aż do chwili obec-
nej. – Starania grupy inicjatywnej zostały uwieńczone sukcesem  
w 1959 r. , kiedy miasto w 600-lecie swego istnienia wzbogaca 
się o nową placówkę – Szkołę Rzemiosł Budowlanych. 

W dalszej kolejności J. Prejsnar powrócił wspomnieniami 
do pierwszych dyrektorów placówki – Jana Bodniaka, bardzo 
dobrego organizatora szkolnictwa zawodowego, doskonałego 
nauczyciela i przyjaciela młodzieży, Michała Copa, który rea-
lizował różnorodne działania, aby stworzyć jak najlepsze wa-

Złoty jubileusz Zespołu Szkół

Pochód prowadziły brzozowskie mażoretki i Orkiestra Dęta Brzozowskiego 
Domu Kultury

Uroczysta msza święta

INFORMACJE  Z  POWIATU

runki do nauki oraz do Wincentego Smolenia kierującego szkołą  
w latach dziewięćdziesiątych. Dyrektor Prejsnar pokrótce omó-
wił również obecną sytuację szkoły – Dzisiejszy Zespół Szkół 
Budowlanych to nie jest już ta sama szkoła, która pamiętają 
absolwenci sprzed lat. Zapoczątkowane pod koniec lat dzie-
więćdziesiątych kompleksowe remonty sprawiły, że zajaśniała 
nowym blaskiem. Odnowione korytarze, sale lekcyjne, baza in-
formatyczna i sportowa, nowoczesne pomoce naukowe, wpro-
wadzenie monitoringu – wszystko to sprawia, że dzisiejsza szko-
ła jest miłym, bezpiecznym miejscem nauki i pracy. Zawodowy 
charakter placówki powoduje, że kształcenie praktyczne jest 
ważną dziedziną naszej działalności. Istotną rolę w przygotowa-
niu fachowym odgrywają warsztaty szkolne, bardzo dobrze przy-
stosowane do zajęć i specjalności, w których szkoła kształci. Na 
bazie warsztatów powstał Ośrodek Egzaminacyjny Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, gdzie odbywają się egza-
miny potwierdzające kwalifikacje dla zawodów budowlanych.

Obecnie pod opieką 65 nauczycieli w szkole kształci się 756 
uczniów i słuchaczy w – Zasadniczej Szkole Zawodowej, Tech-
nikum Nr II oraz w Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych 
i Ogólnokształcącym Liceum Uzupełniającym. Ponadto szkoła 
prowadzi kursy dla młodocianych pracowników w zawodzie mu-
rarz. Mury naszej szkoły opuściło ponad 12 tys. absolwentów. 
Każdy jest indywidualnością i każdy jest dla nas ważny.
 Ciepłe słowa pod adresem byłych i obecnych uczniów 
jubilatki, dyrekcji i nauczycieli skierował również Starosta 
Brzozowski Zygmunt Błaż, który odwołał się do postaci patrona 
szkoły  - Do nauki, pogłębiania wiedzy zarówno teoretycznej, 
jak i praktycznej, uczniów „budowlanki” inspirować powinien 
szkolny patron, Tadeusz Kościuszko. Postać wybitna, która za-
pisała się w historii Polski i USA. Kościuszko to wszechstronnie 

Składanie darów

Przemarsz z kościoła do szkoły
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wykształcony generał polski i amerykański, inżynier fortyfikator, 
brał udział w wojnie o niepodległość USA, wzniecił antyrosyj-
skie powstanie w Rzeczypospolitej, wykorzystując w walkach 
swój budowlany fach. Został inżynierem armii amerykańskiej. 
Całą zimę 1776 roku pracował przy fortyfikowaniu Filadelfii.  
W czasie walk, po ogłoszeniu insurekcji w Krakowie w 1794 
roku, wykazał duże umiejętności w zakresie fortyfikacji polo-
wych. Ponadto studiował historię Polski i historię powszechną, 
filozofię, łacinę, język polski, francuski i niemiecki oraz prawo, 
ekonomię, arytmetykę, geometrię i miernictwo. Nadanie szkole 
imienia polskiego bohatera nastąpiło w czerwcu 1989 roku. To 
zbieg historycznej postaci z historyczną datą. Walczący o wol-
ność Rzeczypospolitej w XVIII wieku został patronem szkoły  
w początkach transformacji ustrojowej Polski w wieku XX. (…) 
Życzę w tym niezwykle uroczystym dla placówki dniu, żeby owo 
zainteresowanie było z roku na rok coraz większe. Stanie się tak 

na pewno, kiedy wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole ucznio-
wie z pożytkiem wykorzystywać będą w dorosłym życiu. Życzę 
szkole uczniów, którzy niczym szkolny patron, Tadeusz Kościusz-
ko, wykazywać się będą niezłomnością, zaradnością i umiejęt-
nością odnalezienia się w każdej sytuacji i w każdym miejscu,  
w którym się znajdą.

Wśród gości jubileuszowych uroczystości znaleźli się 
również Poseł na Sejm RP Adam Śnieżek, Ks. Infułat Julian 
Pudło i Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka. Oni również w tym 
uroczystym dniu podzielili się z obecnymi własnymi refleksjami 
związanymi z półwieczem funkcjonowania brzozowskiej „bu-
dowlanki”. Ks. Infułat Julian Pudło, wieloletni orędownik szkol-
nej młodzieży zebrał owacje na stojąco. Do zgromadzonych 
powiedział m.in. - Obecny rok obfituje w jubileusze. Powstanie 
tej szkoły, na tamte czasy to był cud. Ściągnęła w swoje progi 
młodych ludzi żądnych wiedzy. Nie zawsze byli wspaniale ubra-

ni i nie zawsze mieli pieniądze na PKS, ale mieli dobre serca  
i otwarte umysły. Ta szkoła wychowuje człowieka tak, by radził 
sobie w życiu, nie tylko tym zawodowym. W dzisiejszych czasach 
jest wielka tęsknota za dobrym człowiekiem. Naszej przyszłości 
nie zmieni ani Bruksela ani Traktat Lizboński. Tego może doko-
nać tylko dobre serce. Bądźcie więc dobrzy jak chleb.

Dyrekcja i grono pedagogiczne szkoły na ręce Starosty  
Z. Błaża, Wicestarosty J. Draguły i Burmistrza J. Rzepki złożyło 
podziękowania za dotychczasową współpracę. Miłym akcen-
tem uroczystości były gratulacje jakie dyrekcji placówki zło-
żyli Andrzej Bajorski i Urszula Pelczar z Kuratorium Oświaty  
w Rzeszowie. Oficjalne obchody zakończyła część artystyczna 
w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Budowlanych.       

INFORMACJE  Z  POWIATU

Magdalena Pilawska

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy

Część artystyczna

Dyrektor ZSB Jan Prejsnar przybliżył zebranym 50-letnią historię szkoły

Jubileuszowa uroczystość zgromadziła setki absolwentów i gości

Wręczenie podziękowań za dotychczasową współpracę

Budowlanych w Brzozowie
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Sebastian Czech.: Rynek pracy wymusza na współczesnej szkole 
technicznej, zawodowej, dostosowanie kierunków kształcenia do 

jego potrzeb. Jak z tym wyzwaniem radzi 
sobie brzozowska „budowlanka”?
Jan Prejsnar.: Analizujemy możliwości 
ewentualnego utworzenia nowego kierun-
ku, badamy potencjalne zainteresowanie 
nim ze strony uczniów, szacujemy nabór  
i podejmujemy decyzje dotyczące kierunków 
kształcenia zawodowego. Nie są one łatwe, 
ponieważ ich realizacja wymaga nakładów 
finansowych gwarantujących wyposażenie 
szkoły w potrzebne pomoce naukowe oraz 
sprzęt.
S.Cz.: Dużo wysiłku organizacyjnego  
i finansowego kosztuje wprowadzenie do 

nauki nowego zawodu?
J. P.: Bardzo dużo. Nie tylko konieczne jest stopniowe przygotowywa-
nie pracowni, sprowadzanie materiałów potrzebnych do prowadzenia 
zajęć, ale również dokształcanie nauczycieli.  Kosztami przy urucho-
mieniu nowych kierunków kształcenia obciążony jest organ prowa-
dzący szkołę, w naszym przypadku środki finansowe pochodzić muszą  
z budżetu Powiatu Brzozowskiego.
S. Cz.: Monitorujecie rynek pracy, współdziałając z Powiatowym 
Urzędem Pracy?
J. P.: Wprowadzenie do nauki nowego zawodu w zasadzie rozpoczyna 
się od zaczerpnięcia informacji w urzędzie pracy. Wszystkie procedury 
inicjowane są już na rok przed planowaną inauguracją edukacji w no-
wej profesji.
S. Cz.: Reaktywacja technikum drogowego przed dwoma laty wy-
daje się sztandarowym przykładem wyjścia szkoły naprzeciw ocze-
kiwaniom pracodawców.
J. P.: Nie startowaliśmy w tym przypadku od zera, co nam w dużym 
stopniu pomogło. Istotnie, jest to obecnie jeden z najbardziej perspek-
tywicznych kierunków, po ukończeniu którego pracy nie powinno bra-
kować. Firmy trudniące się budową, czy remontem dróg narzekają na 

brak fachowców. Muszą wykazywać się odpowiednią 
liczbą pracowników posiadających  tytuł technika lub 
inżyniera. Procedury przetargowe, w których uczestni-
czą te przedsiębiorstwa, wymuszają na nich pewne stan-
dardy kadrowe. 
S. Cz.: Współpracujecie z firmą, czy firmami z bran-
ży, zabiegających o waszych absolwentów?
J. P.: Nasza „drogówka” powstała w ścisłej współpra-
cy z firmą SKANSKA S.A. Firma gwarantuje przyjęcie 
wszystkich osób, chcących w niej pracować i wykonują-
cych rzetelnie swoje obowiązki.
S. Cz.: Taka perspektywa wydaje się być dla młodzie-
ży bardzo zachęcająca. Ma to przełożenie na zainte-
resowanie tym kierunkiem?
J. P.: Chętnych nie brakuje, choć zaznaczyć należy, że 
praca technika drogownika nie jest „zajęciem biuro-
wym” i decydując się na jej wykonywanie należy wyka-
zywać się pewnymi predyspozycjami. 
S. Cz.: Perspektywa zatrudnienia to najważniejszy 
argument przemawiający do młodzieży przy wyborze 
szkoły średniej?
J. P.: Moim zdaniem ma znaczenie decydujące. Dla Ze-
społu Szkół Budowlanych ważny jest również fakt, że jest 
szkołą pokoleniową. Często się zdarza, że nasi uczniowie 
idą w ślady rodziców i także wybierają naszą placówkę.
S. Cz.: Można spodziewać się kolejnych inicjatyw 
umożliwiających absolwentom znalezienie zatrudnie-
nia po zakończeniu edukacji?
J. P.: Od września 2010 roku planujemy naukę na kie-
runku technik geodeta. Uważam, że to interesująca pro-
pozycja dla młodzieży, spełniająca wymogi współczesne-
go rynku pracy.
S. Cz.: Wydaje się zatem, że przed „budowlanką” nie-
złe perspektywy.
J.P.: Mamy obecnie niż demograficzny, co dla szkół po-
nadgimnazjalnych nie jest sytuacją komfortową. Myślę 
jednak, że obecny poziom naboru 8 klas pierwszych po-
winniśmy utrzymać.

Perspektywa zatrudnienia przyciąga młodzież
Rozmowa z Janem Prejsnarem Dyrektorem 
Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie

Dyrektor ZSB w Brzozowie
Jan Prejsnar

- Naukę w Zespole Szkół Budowlanych 
wspominam jako najpiękniejszy okres mojej 
pracy zawodowej. Serdecznie wspominam 
nie tylko dyrektora Jana Bodniaka, wspania-
łego, wielkodusznego człowieka, ale również 
pracującą ze mną wtedy kadrę nauczycielską. 
Młodzież, która się tu uczyła to najmilsi mło-
dzi ludzie jakich znam. Byli zdyscyplinowani  
i dobrze się uczyli w miarę swoich możliwości. 

Do dziś mam z kilkoma z nich kontakt - wspominała Irena Konieczko, 
wieloletnia nauczycielka w ZSB, obecnie na zasłużonej emeryturze.

Minione lata miło wspominają również absolwenci szkoły.
- Ja chodziłem jeszcze do starej szkoły przy ulicy Nowotki (obec-

na ulica Pańki przyp. red.), gdzie teraz jest ZSE - opowiadał Adam Kud-
ła. - Bardzo się tu wszystko pozmieniało, ale oczywiście w pozytywnym 
kontekście. Szkoda tylko, że z mojego rocznika jest tylko jedna osoba, 
ale nie żałuję, że przyjechałem. Tym bardziej, że przy okazji mogłem 
odwiedzić moje rodzinne strony. 

- Mile wspominam chwile tu spędzone. Najlepsze były wycieczki 

Wspomnień czar

szkolne. Jeździliśmy z malarkami pod namioty. Byłem 
bardzo niepokornym uczniem i egzaminy maturalne śnią 
mi się jeszcze co prawda po nocach, ale bardzo się cie-
szę że tu jestem. Mam sentyment nie tylko do szkoły, ale 
również do Brzozowa. Mimo, że jest to małe miasteczko, 
ale ma swój urok - stwierdził z uśmiechem Marek Dra-
gan.

Elżbieta Boroń

Rozmawiał: Sebastian Czech

Absolwenci szkoły
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W ramach obchodów 25-rocznicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki,  
w Brzozowskiej Kolegiacie 17 października odprawiona została msza św. w inten-
cji zamordowanego przed ćwierćwieczem duchownego. Po jej zakończeniu, pod 
obeliskiem poświęconym księdzu Jerzemu, przedstawiciele NSZZ „Solidarność” 
Regionu Podkarpacie w Krośnie oraz samorządowcy złożyli wiązanki kwiatów 
i wieńce. Na koniec uroczystości, zorganizowanych przez Region Podkarpacie 
NSZZ „Solidarność” w Krośnie, pod honorowym patronatem Starosty Brzozow-
skiego Zygmunta Błaża, wszyscy uczestniczyli w widowisku poetycko-muzycz-
nym, które odbyło się w Brzozowskim Domu Kultury.

Przesłanie
Podczas homilii ksiądz 

Infułat Julian Pudło nawiązy-
wał do słów księdza Jerzego 
Popiełuszki, głoszonych na 
koncelebrowanych przez niego 
mszach świętych za ojczyznę, 
do jego postaw życiowych, na-
stawionych przede wszystkim 
na rozwój duchowy, a nie ma-
terialny. - Módlmy się za praw-
domównych, za nieprzekupnych 
– zacytowano oraz podkreślo-
no aktualność tych słów. Infu-
łat nawoływał do stosowania 
nauk księdza Jerzego w życiu 
codziennym, wszak czczenie  
w praktyce pamięci księdza bę-
dzie największym uznaniem dla 
niego, jego dzieła oraz najbar-
dziej wartościowym upamiętnie-
niem jego męczeńskiej śmierci.

Widowisko
Grupa poetycko-muzycz-

na Krakowskie Przedmieście 
wraz z Włodzimierzem Matu-
szakiem, aktorem znanym jako ksiądz proboszcz z serialu „Plebania”, zaprezen-
towała widowisko „Po obu stronach wiary”, na którym czytano fragmenty kazań 
Jerzego Popiełuszki oraz w formie muzycznej przedstawiono niektóre wiersze 
księdza Janusza Stanisława Pasierba. – Sprawa, dla której poświęciłeś życie, życia 
może zażądać – głosił jeden z wersów zacytowanych podczas spektaklu. Słowa 
te nawiązywały do drogi, jaką przebył Jerzy Popiełuszko. Poświęcił swoje życie 
sprawie, za którą zapłacił najwyższą cenę.

Rocznicowe uroczystości

Odznaczenie
Przed rozpoczęciem widowiska, 

Tadeusz Majchrowicz - Przewodniczą-
cy Podkarpackiej „Solidarności” wrę-
czył Staroście Brzozowskiemu Zyg-
muntowi Błażowi medal „Zasłużony 
dla NSZZ Solidarność”. Odznaczenie 
przyznał Krajowy Zjazd Delegatów 
„Solidarności”. Otrzymują go ludzie 
związani z działalnością konspiracyj-
ną, represjonowani za to w PRL-u. 
- Czasem działo się lepiej, czasem go-
rzej. Jak w życiu, jak w każdej pracy. 
Nie miałem jednak chwili, żeby zwąt-
pić w sens dalszej walki pod sztanda-
rem „Solidarności”. Dziękuję wszyst-
kim za docenienie mojej działalności 
– powiedział po odebraniu medalu 
Zygmunt Błaż. 

W uroczystościach wzięli udział: 
Adam Śnieżek - Poseł na Sejm RP, 

Bogdan Rzońca - Wicemarszałek Wojewódz-
twa Podkarpackiego, Janusz Draguła - Wice-
starosta Brzozowski, Józef Rzepka - Burmistrz 
Brzozowa, Stanisław Pilszak - Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Brzozowie.

W 70 rocznicę Zbrodni Katyńskiej, w kwietniu 
2010 roku, na frontonie Kolegiaty Brzozowskiej, zostanie 
umieszczony Krzyż Katyński upamiętniający polskich ofi-
cerów zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje. 
Będzie to jednocześnie wypełnienie testamentu ś.p. Księdza 
Prałata Zdzisława Peszkowskiego, Kapelana Rodzin Katyń-
skich.

Krzyż Katyński zostanie sfinansowany ze środków 
społecznych. Wpłat można dokonywać na konto Komitetu: 
PBS o/Brzozów nr 63 8642 1113 2011 9322 0635 0001 lub 
kupując cegiełki w biurze Posła na Sejm RP - Adama Śnież-
ka w Brzozowie przy ulicy Mickiewicza 22. Cegiełki będą 

również rozprowadzane przez członków Komitetu oraz podczas 
specjalnych, wcześniej zapowiedzianych kwest. Jego przedstawi-
ciele liczą na ofiarność mieszkańców Ziemi Brzozowskiej.

W skład Komitetu Krzyża Katyńskiego wchodzą: Henryk 
Kozik – przewodniczący, Adam Śnieżek – wiceprzewodniczący, 
Maria Łobaza – skarbnik, Wojciech Sroka, Adam Piecuch, Tadeusz 
Konieczko, Józef Łobaza. Inicjatywę wspiera też Komitet Honoro-
wy w składzie: Ks. Infułat - Julian Pudło, Ks. Prałat - Franciszek 
Rząsa, Poseł do Parlamentu Europejskiego – Tomasz Poręba, Po-
seł na Sejm RP – Piotr Babinetz, Starosta Brzozowski – Zygmunt 
Błaż, Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Rze-
szowie – Stanisława Soja, Przewodniczący Zarządu Okręgowego 
Światowego Związku Żołnierzy AK w Rzeszowie – Aleksander 
Szymański, Przewodniczący Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” 
w Rzeszowie – Stanisław Micał, Wiceprezes Podkarpackiego To-
warzystwa Historycznego w Krośnie – Czesław Nowak.

Krzyż Katyński

Sebastian Czech

Obelisk poświęcony ks. J. Popiełuszce 
przy kolegiacie brzozowskiej

W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe

Gościem obchodów był aktor Włodzimierz Matuszak
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- Zachować godność człowieka to 
pozostać wewnętrznie wolnym, nawet przy 
zewnętrznym zniewoleniu – głosił ksiądz 
Jerzy Popiełuszko. Tak właśnie czuł, tak 
żył. Był wzorem takich cnót, jak: wier-
ność idei, oddanie sprawie, odwaga, nie-
złomność. To zapewniało mu wewnętrzną 
wolność. Z drugiej strony był straszony 
i szykanowany przez śledzących go SB-
ków. To ściągało na niego niebezpieczeń-
stwo, zmuszało do życia w zewnętrznym 
zniewoleniu. 

Kapelan „Solidarności”
Wśród opozycjonistów cieszył się 

niezwykłą estymą. Otaczał ich opieką, 
dodawał otuchy, wspierał mądrym sło-
wem, stanowił przykład do naśladowa-
nia. Dzięki niemu wielu inaczej patrzyło 
na doznawane krzywdy za działalność  
w „Solidarności”. - Wsłuchując się w 
jego słowa, patrząc na jego postępowa-
nie, było lżej, łatwiej znosić konspiracyj-
ne życie, okupione różnymi przy-
krościami, z pobytem w więzieniu 
włącznie – mówi Zygmunt Błaż, 
Starosta Brzozowski, w latach 80-
tych jeden z liderów podkarpackiej 
„Solidarności”. Imponował odwa-
gą. Mimo zastraszania, gnębienia, 
prób zmuszania do zaprzestania 
współpracy ze środowiskami opo-
zycyjnymi oraz głoszenia patrio-
tycznych kazań ze strony Służby 
Bezpieczeństwa, wspierał walkę  
o wolną Polskę. 

Gotowy na wszystko
Ksiądz Jerzy Popiełuszko działal-

ność na rzecz „Solidarności” traktował 
jako misję, którą bez względu na wszyst-
ko postanowił doprowadzić do końca. 
Połajanki ze strony Służby Bezpieczeń-
stwa nie mogły zmienić tego podejścia. 
Władza komunistyczna wiedziała, że nie 
zawładnie duszą księdza Jerzego, nie za-
mknie mu ust groźbami. Dlatego postano-
wiła rozprawić się z nim w sposób osta-
teczny. Popiełuszko zdawał sobie z tego 
sprawę. Jego głęboka wiara oraz oddanie 
idei pozwoliły mu pozostać niezłomnym 
do samego końca.

Ostatnia msza
19 października 1984 roku Jerzy 

Popiełuszko uczestniczył w spotkaniach 
modlitewnych w Bydgoszczy. Po ich za-

kończeniu proponowano księdzu nocleg, 
proszono o pozostanie, nie wyjeżdżanie  
o zmroku. Nie skorzystał. Nie bał się wy-
ruszyć do swojej parafii św. Stanisława 
Kostki w Warszawie. Nie kalkulował, że 
SB-cy pod osłoną ciemności mogą czuć 
się bezkarni. Najgorszy scenariusz spraw-
dził się właśnie tej nocy. Funkcjonariu-
sze z bezpieki okazali się bezwzględni. 
Przebrani za milicjantów zatrzymali sa-
mochód, w którym jechał ksiądz, ogłu-
szyli go uderzeniem w głowę, związali, 
zakneblowali, włożyli skrępowanego do 
bagażnika fiata 125p. Następnie wrzucili 
do Wisły we Włocławku. Ciało kapłana 
wyłowiono 30 października. 

Pogrzeb – manifestacja
- Jeszcze przed odnalezieniem 

zwłok mieliśmy jak najgorsze przeczucia. 
Niestety potwierdziła je rzeczywistość. Nie 
spotkałem się nigdy z księdzem Jerzym 
osobiście. Słyszałem przekazy innych, któ-

rzy brali udział w mszach świętych przez 
niego odprawianych, czy uczestniczących 
w spotkaniach z nim. Miał charyzmę, 
jego nauki, czy rozmowy z nim, wpływały 
na ludzi bardzo pozytywnie – podkreśla 
Zygmunt Błaż – Starosta Brzozowski. 
Pogrzeb Popiełuszki stał się manifesta-
cją „Solidarności”. Uczestniczyło w nim 
kilkaset tysięcy ludzi, okazujących żal po 
tragedii oraz poparcie dla głoszonej przez 
księdza krytyki systemu komunistyczne-
go. – Władza wraz ze wspierającym ją 
aparatem bezpieczeństwa pokazały wów-
czas swoje najgorsze oblicze.  Odsłoniły 
najciemniejszą stronę. Nie przestraszyły 
jednak „Solidarności”. Dowodem był 
pogrzeb, na który zjeżdżali ludzie z całej 
Polski. Mimo, że dojazd na miejsce po-
chówku utrudniali jak tylko mogli SB-cy, 

wprowadzając w błąd uczestników po-
grzebu. Z Zarządu Regionu Podkarpacie 
w Krośnie na pogrzeb księdza Jerzego po-
jechał cały autokar związkowców. Doje-
chaliśmy do Białobrzegów, a później do-
cieraliśmy na miejsce na własną rękę. Na 
zewnątrz kościoła Św. Stanisława Kostki 
znajduje się tablica pamiątkowa Zarządu 
Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidar-
ność”. To jedna z najgłośniejszych zbrod-
ni komunistycznych. W sumie było około 
stu zabójstw duchownych oraz działa-

czy opozycyjnych, które nie zosta-
ły wyjaśnione do dziś. Sprawców  
i zleceniodawców tych zbrodni ni-
gdy nie ustalono – stwierdza Staro-
sta Zygmunt Błaż.

Obelisk ku czci księdza
Na placu przy brzozowskiej 

kolegiacie znajduje się obelisk 
upamiętniający księdza Jerze-
go Popiełuszkę. Inicjatorem jego 
postawienia był Henryk Kozik, 
działacz „Solidarności” w latach 
1980-89, obecnie Przewodniczą-

cy Rady Powiatu Brzozowskiego.  
– W lutym 1985 roku byłem wraz ze 

Stanisławem Terefeńko i Adamem Twer-
cem w Warszawie na grobie księdza Po-
piełuszki. Wtedy zrodził się pomysł wy-
budowania pomnika księdza Popiełuszki  
w Brzozowie.  Do realizacji tej inwestycji 
nie było jednak chętnych. Postanowiliśmy 
więc, że będzie obelisk z tablicą upamięt-
niającą męczeńską śmierć księdza. Obe-
lisk odsłonięto w 1999 roku. Chciałbym, 
żeby przypominał przyszłym pokoleniom 
o czasach, w których niektórzy walcząc 
o wolną Polskę, zapłacili najwyższą cenę 
– mówi Henryk Kozik – Przewodniczący 
Rady Powiatu Brzozowskiego. 

17 października odbyły się w Brzo-
zowie uroczystości związane z 25-leciem 
śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.

Mija 25 lat od śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, 
kapelana „Solidarności”

Oddał życie za ojczyznę

Ks. Jerzy Popiełuszko

Tablica pamiątkowa przy zaporze we Włocławku

Sebastian Czech
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W Szpitalu Specjalistycznym Podkarpackim Ośrod-
ku Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza w Brzozowie 
rozpoczęto prace związane z przebudową i nadbudową bu-
dynku bloku operacyjnego. Szacuje się, że wartość całości 
inwestycji sięgnie kwoty około 6 milionów 500 tysięcy zło-
tych.

- Dzięki temu przedsięwzięciu obiekt nie tylko uzyska 
wyższy standard, ale również powstanie dodatkowa, czwar-
ta już, sala operacyjna – tłumaczył Antoni Kolbuch Dy-
rektor Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrod-
ka Onkologicznego w Brzozowie. - W wyniku nadbudowy 
pozyskamy również dodatkowy oddział łóżkowy. Zważywszy 
na fakt, że w ostatnich latach w naszym ośrodku onkologicz-
nym notujemy dwudziestoprocentowy przyrost pacjentów, 
taki oddział jest wprost niezbędny.

W budynku tym planowane jest również uruchomie-
nie poradni genetycznej. Dzięki temu szpital rozszerzyłby 
profilaktykę chorób nowotworowych. Przewiduje się, że in-
westycja zakończy się pod koniec maja przyszłego roku. Na 
przedsięwzięcie to placówka wystąpiła o dofinansowanie  
z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wniosek otrzy-
mał już pozytywną ocenę pod względem formalnym.

Uruchomiono już procedury związane z zakupem akcelera-
tora wysokoenergetycznego dla Zakładu Radioterapii Szpitala Spe-
cjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. 
Markiewicza w Brzozowie.

- Instalacja urządzenia wymagać będzie przebudowy bunkra 
po demontażu aparatu kobaltowego, który przeznaczony jest do li-
kwidacji – mówi Antoni Kolbuch Dyrektor Szpitala Specjalistyczne-
go w Brzozowie. – Będzie to już trzeci akcelerator w naszym szpi-
talu. Pozwoli on na zwiększenie dostępności pacjentów do leczenia 
chorób nowotworowych. Poza tym posiadanie trzeciego akceleratora 
umożliwi zastosowanie w leczeniu teleradioterapią procedur wyso-
kospecjalistycznych. Oznacza to, że zakład radioterapii posiadając 
nowoczesną aparaturę i odpowiednią kadrę ma szanse na uzyskanie 
wyższego poziomu referencyjnego.

Wartość zakupu akceleratora wraz z aparaturą dozymetryczną 
wyniesie około 8 milionów złotych. Ministerstwo Zdrowia dofinan-
sowuje zakup sprzętu kwotą 6 milionów 800 tysięcy złotych, 700 
tysięcy złotych stanowić będą środki własne szpitala, 500 tysięcy 
złotych dołoży Starostwo Powiatowe w Brzozowie.

Remont budynku wykonany zostanie ze środków własnych 
placówki. Obecnie opracowywany jest projekt budowlany koniecz-
ny do rozpoczęcia robót.

Rozbudowują blok 
operacyjny

Akcelerator coraz bliżej

Rozpoczęły się prace związane z przebudową i nadbudową 
budynku bloku operacyjnego 

Brzozowski szpital niedługo zostanie wyposażony w trzeci akcelerator

Sala intensywnego nadzoru kardiologicznego, mieszcząca się na 
Oddziale Wewnętrznym Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego 
Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza w Brzozowie wzbo-
gaciła się o 5 nowych łóżek wyposażonych w materace przeciwodle-
żynowe.

- Do tej pory pacjenci leżeli na starych liczących już 20 lat łóż-
kach - mówi Jerzy Kuczma Ordynator Oddziału Wewnętrznego - Nie-
wątpliwą zaletą nowo zakupionych łóżek jest możliwość dowolnego 
ułożenia na nich pacjenta. Możliwa będzie również profilaktyka i le-
czenie odleżyn. Nie ma co ukrywać zdarzają się one często szczególnie 
przy długich hospitalizacjach.

Łóżka kosztowały 60 tysięcy złotych. Połowę tej kwoty wyłożyła 
Fundacja Promocji Zdrowia im dr. n. med. Stanisława Langa na rzecz 
Szpitala Specjalistycznego POO w Brzozowie. Pozostałą cześć pokrył 
Szpital Specjalistyczny. - W kolejnych etapach planujemy doposażyć  
w podobny sprzęt również inne oddziały zaangażowane w funkcjono-
wanie Fundacji  - dodaje doktor Kuczma, równocześnie Prezes Fun-
dacji.

Dla lepszego 
komfortu pacjenta

Elżbieta BorońNowe łóżka z materacami przeciwodleżynowymi
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Starosta Brzozowski, Rada Organizacji Pozarządowych 
Powiatu Brzozowskiego i Galicyjskie Stowarzyszenie Eduka-
torów - PROM byli organizatorami Powiatowej Konferencji 
Organizacji Pozarządowych. Odbyła się ona 9 października br.  
w sali narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie. 

Konferencję otworzył Przewodniczący Rady Organizacji 
Pozarządowych Powiatu Brzozowskiego Edward Rozenbajgier, 
który powitał uczestników. Dalszą część konferencji poprowa-
dził przewodniczący obrad Stanisław Pilszak. 

Następnie informację na temat obowiązków władz sto-
warzyszenia wynikających z postanowień ustawy „Prawo  
o stowarzyszeniach” wobec organu nadzorującego stowarzysze-
nia w powiecie brzozowskim omówił Jerzy Szubra – Naczelnik 
Wydziału Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności 
i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Brzozowie. 

Poinformował zebranych, że nadzór nad działalnością organiza-
cji pozarządowych, które funkcjonują na terenie powiatu, pod-
lega ewidencji dla właściwego starosty ze względu na siedzibę 
danego stowarzyszenia. J. Szubra zwrócił uwagę, że wszystkie 
dokonywane zmiany władz, zarządu i komisji rewizyjnych nale-
ży zgłaszać staroście. Jest to bardzo ważne, ponieważ po upły-
wie kadencji wszystkie działania podejmowane przez zarząd są 
nieprawne. 

Kolejnym punktem konferencji było przedstawienie 
przez Helenę Sokołowską - przedstawiciela Urzędu Skarbowe-
go w Brzozowie informacji dotyczącej sporządzenia rocznych 
sprawozdań podatkowych. H. Sokołowska poinformowała 
uczestników między innymi o obowiązkach, jakie spoczywają 

Konferencja Organizacji Pozarządowych

na stowarzyszeniach w zakresie podatków. Następnie sprawo-
zdanie z działalności ROPPB za okres 3-letniej kadencji omówił 
Wiesław Pałka – Przedstawiciel Podkarpackiej Rady Organiza-
cji Pozarządowych. 

Istotnym punktem programu były Wybory Prezydium 
Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Brzozowskiego na 
okres następnej kadencji. W skład nowej Rady weszli: Przewod-
niczący Stanisław Pilszak, Z-ca Przewodniczącego Mieczysław 
Skiba, Sekretarz Teresa Mazur, Członkowie Rady: Danuta Czaja 
i Zofia Brodzicka.  

Podczas spotkania uczestnicy opracowali plan działania 
ROPPB na 2010 r. Jego główne cele to m.in.: utworzenie strony 
internetowej dla ROPPB, nawiązanie współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi na Słowacji i Ukrainie, organizacja szkoleń, 
kursów komputerowych, księgowych oraz zorganizowanie im-
prezy integracyjnej prezentującej dorobek organizacji powiatu 
brzozowskiego.  

Powiatowa Konferencja Organizacji Pozarządowych 
współfinansowana była w ramach projektu Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich. 

Uczestnicy konferencji

Konferencję poprowadził Stanisław Pilszak

Walory ekologiczne i tu-
rystyczne w Euroregionie Kar-
packim to tytuł jubileuszowej X 
Międzynarodowej Konferencji 
Ekologicznej, która odbyła się  
w dniach 8-9 października br. 
Organizatorem imprezy był Bur-
mistrz Brzozowa Józef Rzepka. 
Stanowiła ona zwieńczenie cy-
klu imprez związanych z obcho-
dami 650-lecia Brzozowa.

Patronat naukowy nad 
konferencją objął Rektor Po-
litechniki Rzeszowskiej prof. 

dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak,  
a obrady patronatem honorowym 
objął Wojewoda Podkarpacki Mi-
rosław Karapyta.

Zaproszenie do udziału  
w obradach i wygłoszenia wy-
kładów przyjęło liczne grono 
naukowców z Polski, Słowacji 
i Ukrainy (m.in.: prof.dr hab. 
Bożena Czarnecka z Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, dr hab. Krzysztof 
Kukuła prof. UR z Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, prof. dr hab. inż. 

Anna Kałamucka

X Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna

Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Po-
wiatu Brzozowskiego informuje, że od 15 października br. 
został utworzony Punkt Konsultacyjny, który ma siedzibę 
w świetlicy Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Brzozowie przy ul. Sienkiewicza 2. 

Punkt jest czynny w każdy czwartek od godz. 1600 
do 1900. Udziela on m.in. porad, informacji finansowych dla 
wszystkich organizacji pozarządowych w powiecie brzozow-
skim.

Jubileuszowa konferencja
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Stulecie istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Niebocku stało się okazją do przekazania jej 

dwóch samochodów strażackich. Samochody zostały za-
kupione przez Gminę Dydnia.

Uroczystość rozpoczęto koncelebrowaną mszą 
św., której przewodniczył ks. dziekan Adam Drewniak. 
Dalsza część obchodów, ze względu na padający deszcz, 
została przeniesiona do wnętrza Domu Ludowego. Tam 

dokonano okolicznościowych odznaczeń druhów stra-
żaków. Najwyższe odznaczenie korporacyjne związku 
„Złoty znak związku” otrzymała jednostka oraz druh 
Jacek Oleniacz. „Złoty medal za zasługi dla pożarni-
ctwa” otrzymali: Antoni Adamski, Mieczysław Boroń, 
Władysław Fejdasz, Marian Fejdasz, Ryszard Fejdasz, 

Świętowali wiek istnienia
Krzysztof Kopczyk, Krzysztof Oleniacz, Kazimierz Pajęcki, Zbigniew 
Zubel. „Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa” odznaczo-
no: Bogdana Fejdasza, Dariusza Gratkowskiego, Janusza Gratkowskie-
go, Stanisława Pomykałę, Józefa Myćkę, Romana Myćkę, Franciszka 
Oleniacza, Henryka Owsianego i Pawła Owsianego. „Brązowy medal 
za zasługi dla pożarnictwa” przypadł: Stanisławowi Barańskiemu, 
Janowi Fejdaszowi, Arturowi Fijałce, Grzegorzowi Grządzielowi, Sła-
womirowi Kondrackiemu, Piotrowi Kopczykowi, Grzegorzowi Koste-
ckiemu, Mirosławowi Myćce, Tomaszowi Myćce, Marcinowi Niem-
cowi, Tomaszowi Pajęckiemu, Marcinowi Żaczkowi oraz Robertowi 
Grządzielowi. Odznaką „Strażak wzorowy” odznaczono druhów: 
Tomasza Sokołowskiego, Daniela Pawełka, Jarosława Grządziela, Ka-
mila Zubla, Stanisława Pierożaka, Mariusza Pierożaka, Łukasza Stru-
sia, Wojciecha Adamskiego, Krzysztofa Pajęckiego, Łukasza Sokołow-
skiego, Adama Koryto, Piotra Myćkę i Wojciecha Myćkę.

Pojazdy, lekki bojowy Renault Trafic i średni pożarniczy Merce-
des Benz typu 1428 AF oraz pamiątkową tablicę poświęcili wspólnie 
ks. Dziekan Adam Drewniak oraz ks. Edward Stępień, proboszcz para-
fii Niebocko. Dzięki tym samochodom jednostka z Niebocka ma szansę 
na wpis do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Oczywiście przy tak wielkim święcie nie mogło zabraknąć rów-
nież przemówień i okolicznościowych prezentów. – Jak wszyscy wie-
my, straży w Niebocku nie byłoby gdyby nie idea Błażeja Czechowskie-
go – mówił Zygmunt Błaż Starosta Brzozowski. – To on również swój 
plan wprowadził w życie. Poprzez kolejne dziesięciolecia ekipy druhów 
strażaków, nieraz z narażeniem własnego życia, pracowały dla dobra 
i ku ochronie mieszkańców miejscowości. Niech uzupełnieniem moich 
podziękowań za tak ofiarną służbę będzie ta pilarka STIHL. Mam na-
dzieję, że będzie  wam dobrze służyć.

Poseł Adam Śnieżek dołączył do życzeń i gratulacji myjkę kar-
cher, zaś z inicjatywy Senatora Stanisława Zająca, Jerzy Czech, Dyrek-
tor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Krośnie ma przekazać 
jednostce agregat prądotwórczy. – Przez te minione sto lat w naszej jed-
nostce służyli kolejni druhowie, którzy nie szczędząc sił i energii nieśli 
pomoc ludziom i chronili ich dobytek. Jednak nie wszyscy zdają sobie 
sprawę, że ich ofiarna służba możliwa jest tylko i wyłącznie dzięki wy-
rozumiałości i cierpliwości ich rodzin – dodał Ryszard Kopczyk Prezes 
OSP w Niebocku.

Janusz Rak z Politechniki Rzeszowskiej, prof. dr hab. 
Wiesław Wagner z Wyższej Szkoły Informatyki i Za-
rządzania w Rzeszowie).

Na wstępie w imieniu organizatorów zaproszo-
nych gości reprezentujących władze samorządowe, 
służby, instytucje i szkoły z terenu powiatu brzozow-
skiego powitał Mariusz Kaznowski Dyrektor Muzeum 
Regionalnego w Brzozowie. Gośćmi konferencji byli 
min. Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, Przewodni-
czący Rady Powiatu Brzozowskiego Henryk Kozik, 
Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła, Burmistrz 
Brzozowa Józef Rzepka, Przewodniczący Rady Miej-
skiej Stanisław Pilszak, Wójt Gminy Haczów Stanisław 
Jakiel. Swoją obecnością konferencję zaszczycił także 
Ksiądz Infułat Julian Pudło.

Pierwszego dnia obrad tematy referatów doty-
czyły zagadnień związanych z ogólną problematyką 
ekologii, ochrony środowiska, a także walorów przy-
rodniczo-turystycznych podkarpackich rzek i rezer-
watów przyrody. Drugi dzień konferencji miał bardzo 
szczególny wymiar. Rozpoczął się wspomnieniem  

w I rocznicę śmierci zmarłego w czasie poprzedniej IX Konferencji Eko-
logicznej śp. Tadeusza Sperbera. 

Część naukowa drugiego dnia konferencji w głównej mierze zwią-
zana była z zagadnieniami turystyki, ruchu i walorów turystycznych wy-
branych terenów Podkarpacia i Euroregionu Karpackiego. 

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem

Jacek Cetnarowicz

Kluczyki do nowych samochodów przekazał Starosta Z. Błaż

Poświęcenie samochodów strażackich

Elżbieta Boroń

fot. G. Cipora
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Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Brzozowianka”  
w Brzozowie zorganizował 29 sierpnia br. działkowe dożynki. Ze wzglę-
du na padający deszcz na placu przed Domem Działkowca zgromadzi-
ło się tylko 20 działkowców. Zamiast na ognisku kiełbaski pieczono na 
grillu. Podczas imprezy przygrywał zespół muzyczny Pana Antoniego 
Rychleca. Działkowcy, których wystraszył w sobotę deszcz spotkali się 
w niedzielę i w poniedziałek na poprawinach. Łącznie w dożynkach 
wzięło udział 40 osób ze 120 działkowców. 

Przy tej okazji Prezes ROD „Brzozowianka” Jan Oleszek podsu-
mował działkową działalność w 2009 r. Pomimo czerwcowej powodzi, 
inwazji rudych ślimaków oraz innych szkodników plony na ogół są do-
bre. Zasługą tego jest duże zaangażowanie i nakład pracy, który wkła-
dają właściciele działek. Z małymi wyjątkami, działki utrzymywane są 
estetycznie, co potwierdziła w swych protokołach komisja porządkowa. 

Działkowe dożynki 

Generalnego podsumowania działalności kadencji 
za lata 2005 – 2009 działkowcy dokonają w maju 2010 r. 
na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym. 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom, którzy przekazali 1% podatku na rehabilitację i leczenie 
naszego niepełnosprawnego syna Michała. Dziękujemy Grażynie Kuciel, Marii Szubie i Zdzisławowi Szmydowi oraz ich współ-
pracownikom za okazaną pomoc w pozyskaniu darczyńców. 

Składamy podziękowania Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak oraz wszystkim osobom, które pomogły 
w zdobywaniu funduszy.

Słowa wdzięczności za przychylność, zrozumienie i pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń na zamontowanie windy 
dla naszego niepełnosprawnego syna Michała, kierujemy pod adresem wszystkich, którzy się do tego przyczynili. Dziękujemy 
szczególnie: Staroście Brzozowskiemu Zygmuntowi Błażowi oraz Kierownictwu i Pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Brzozowie za pomoc w uzyskaniu dofinansowania na zakup i montaż windy, a także  Burmistrzowi Brzozowa Józe-
fowi Rzepce,  Z-cy Burmistrza Piotrowi Stańko za pomoc w uzyskaniu pozwolenia, Brzozowskiemu Stowarzyszeniu Wzajemnej 
Pomocy „Solidarni w potrzebie”, Prezes Akcji Katolickiej Pani Bernadecie Stańko, Panu Łukaszowi Lisowskiemu i pracowni-
kom Terenowego Zespołu Usług Projektowych za bezinteresowne wykonanie projektu, a także Panu Marianowi Dacie za wyko-
nanie kosztorysu oraz Panu Zygmuntowi Siwakowi za pomoc w realizacji ww. przedsięwzięcia.

Sekcja Brzozów Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych podsumowała sezon 2009.  Mistrzem 
Sekcji w bieżącym sezonie lotowym został tandem ho-
dowców z Jaćmierza – Mieczysław Żyłka i Zbigniew 
Kotowski, zaś najlepszym gołębiem w roku 2009 mogą 
się poszczycić Andrzej i Wacław Latoś. W zebraniu 

podsumowującym, które odbyło się 17 października br.  
w Górkach, uczestniczył Wicestarosta Brzozowski - Ja-
nusz Draguła. Wręczył hodowcom  pamiątkowe dyplo-
my i puchary.

  Sekcja Brzozów zrzesza obecnie 35 hodow-
ców. Podczas sezonu lotowego w bieżącym roku od-
było się w sumie 15 lotów gołębi dorosłych, jak i 

Wręczono nagrody za sezon lotowy 2009

R. A.

młodych. 23 sierpnia brzozowscy hodowcy uczestniczyli w locie  
z miejscowości Proszowice, a honorowym patronatem lot objął Staro-
sta Brzozowski, fundując ponadto pamiątkowe puchary. Najszybciej  
z Proszowic gołębie przyleciały do hodowców, których gołębniki usy-
tuowane były w Górkach. I tak: 1 miejsce zajął tandem braci Grzegorza 
i Andrzeja Florków, 2 miejsce tandem braci Marka i Mariana Cecułów, 
a 3 miejsce zajął Krzysztof Bednarczyk. 

W Sekcji panuje duch koleżeństwa i sportowej rywalizacji,  
a miła atmosfera przekłada się na popularyzację tego sportu, przez co 
do sekcji wstępują nowi hodowcy. Obecnie są wśród nich ludzie młodzi 
w wieku kilkunastu lat, jak i ci starsi, pamiętający początki działalno-
ści.  

Puchary oraz pamiątkowe statuetki zostały wręczone hodowcom, 
którzy uplasowali się na miejscach od 1 do 10, a byli to następujący 
hodowcy: Mieczysław Żyłka i Zbigniew Kotowski – Mistrz, Andrzej  
i Wacław Latoś - Wicemistrz, Zygmunt Szczepek – II Wicemistrz, Adam 
Ruchlewicz – I Przodownik, Krzysztof Bednarczyk – II Przodownik, 
Wojciech i Jacek Ogrodnik – III Przodownik, Marek i Marian Cecuła 
– IV Przodownik, Marek Kędra  - V Przodownik, Lucjan Smoleń - VI 
Przodownik, Walerian Szul – VII Przodownik.

Z rąk Prezesa Sekcji Brzozów – Adama Ruchlewicza Wicesta-
rosta Brzozowski – Janusz Draguła otrzymał pamiątkową statuetkę  
z wizerunkiem gołębia pocztowego oraz napisem „Przyjaciel Hodow-
ców Gołębi Pocztowych”. 

Wszystkim hodowcom w sezonie 2010 życzymy samych sukce-
sów, a tym którzy w bieżącym roku poprzez swoje działanie przyczynili 
się do sprawnego funkcjonowania naszej sekcji,  składamy serdeczne 
podziękowania.

Wicestarosta J. Draguła odbiera pamiątkową statuetkę

Jan Oleszek

Z podziękowaniem A.A. Rogowscy

Podziękowanie

Dożynki zorganizowane przez ZROD „Brzozowianka”
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Podobno nie istnieje typowy portret ofiary przemocy. Podobno 
trudno też jest nakreślić portret sprawcy, zarówno jeśli chodzi o jego 
wiek, wykształcenie, status społeczny, czy cechy osobowości. Faktem 
jednak jest, że przemoc domowa istnieje i minie jeszcze bardzo wiele 
czasu zanim zrozumiemy, że stwierdzenie „nikt nie powinien się wtrą-
cać w prywatne sprawy rodziny” to mit, z którym trzeba walczyć. 

- Przemoc domowa to każde zachowanie, 
które powoduje psychiczne i/lub fizyczne 
cierpienie osoby bliskiej. To zachowanie, 
które narusza jej podstawowe prawa czło-
wieka i ma na celu utrzymanie nad nią kon-
troli i władzy - tłumaczy asp. Joanna Kędra 
- Ohar, Rzecznik Prasowy KPP Brzozów. 
- W przemocy domowej najbardziej istotna 
jest demonstracja i wykorzystywanie siły 
lub władzy w sposób, który jest krzywdzący 
dla innych członków rodziny. Można na nią 
spojrzeć z różnych punktów widzenia, za-

równo moralnego, psychicznego czy społecz-
nego. Jednak z punktu widzenia prawa jest to przestępstwo, określone 
w różnych kodeksach i adekwatnie karane.

Ilość interwencji maleje
Niestety w powiecie brzozowskim notuje się takie przestępstwa. 

W ubiegłym roku prowadzonych było 60 postępowań związanych  
z przemocą w rodzinie z czego 33 zostały potwierdzone i skierowa-

no akty oskarżenia. W tym roku jest ich już 40, z czego  
w 17 przypadkach udowodniono użycie przemocy i spra-
wy trafiły do sądu.

W większości przypadków policjant jest pierwszą 
osobą z zewnątrz otrzymującą sygnał o przemocy w ro-
dzinie. Może być on wezwany przez ofiarę przemocy lub 
też jej świadków, bądź przez osoby, które uzyskały infor-
mację o przemocy. - Zgłoszenia zazwyczaj są telefoniczne 
bądź osobiste - opowiada asp. Joanna Kędra - Ohar. - Do 
zadań policji należy jak najszybsze zebranie wstępnych, 
w miarę możliwości precyzyjnych, informacji o zdarzeniu. 
Funkcjonariusze działają często w stanie dużego napię-
cia, gdyż nigdy nie mają pewności jaką sytuację zastaną 
w mieszkaniu i jak będzie przebiegać interwencja. Jednak 
najważniejszym zadaniem interweniujących jest zapewnić 
bezpieczeństwo ofiarom przemocy domowej.

„To wcale nie było tak…”
Po zdarzeniu takim policjant zakłada teczkę „Prze-

moc w rodzinie”. Gromadzone są w niej wszelkie doku-
menty z każdej interwencji i z działań po niej podjętych. 
Są one niezmiernie istotne w przypadku wszczęcia postę-
powania karnego wobec sprawcy. Niestety bardzo często 
zdarza się tak, że po upływie pewnego czasu zdarzenie jest 
„wygładzane” przez ofiarę, to znaczy przestaje postrzegać 
je takim jakim było naprawdę. Niemniej jednak dzielni-
cowy jest zobowiązany do monitorowania sytuacji w ro-
dzinie oraz do inicjowania działań pomocowych. Wizyty 
te, pozwalają również sprawdzić stan bezpieczeństwa do-
mowników i zachowanie sprawcy. Funkcjonariusz nawią-

Bo zupa była za słona…

asp. Joanna Kędra-Ohar

Izba Regionalna w Krzywem zaprasza 
na wystawy, które można obejrzeć do 31 grudnia br. 

1) Wystawa fotograficzna „Lato z kulturą gmin zaprzyjaźnionych” autorstwa Bogusła-
wy Krzywonos i Zygmunta Kocyły.

2) Wystawa fotograficzna „Dożynki gminne w Domaradzu” autorstwa Bogusławy 
Krzywonos.

3) Wystawa „W 70. Rocznicę II Wojny Światowej: dokumenty, wspomnienia, opinie”.

Na terenie województwa podkarpackiego znajduje się wiele obszarów cennych 
przyrodniczo, które objęto ustawową formą ochrony. Są to nie tylko dwa parki naro-
dowe - Bieszczadzki i Magurski, parki krajobrazowe, a także ponad 90 rezerwatów  
o łącznej powierzchni ponad 10 700 ha, zajmujących łącznie 0,6 % powierzchni wo-
jewództwa podkarpackiego.

„Skarby podkarpackich lasów – podkarpackie rezerwaty przyrody” to tytuł ko-
lejnego spotkania z cyklu Brzozowskie Spotkania Muzealne, którego organizatorem 
było Muzeum Regionalne w Brzozowie. Jako prelegent wystąpił Zastępca Nadleśni-
czego Nadleśnictwa Brzozów Tomasz Masłowski. W trakcie multimedialnej podróży 
przez najcenniejsze zakątki województwa przedstawił najciekawsze rezerwaty znaj-
dujące się na Podkarpaciu. Wśród omawianych znalazły się również dwa rezerwaty 
znajdujące się na terenie powiatu brzozowskiego - Rezerwat „Kretówki” oraz „Cisy 
w Malinówce”. 

Na zakończenie spotkania każdy z gości mógł osobiście porozmawiać z au-
torem prezentacji. Pojawił się także pomysł zorganizowania wycieczki przyrodni-
czej, aby móc poznać Skarby Podkarpackich Lasów, jakim są niewątpliwie rezerwaty 
przyrody. 
Rezerwat Kretówki

Rezerwat ten został utworzony w 1959 roku. Położony jest wśród lasów, na pół-
noc od miejscowości Jabłonica Polska, na wschód od miejscowości Wola Komborska. 

Na obszarze lasu mieszanego o powierzchni 
96 ha występuje ok. 400 sztuk cisów. Nie-
które z nich liczą do 16 metrów wysoko-
ści i do 250 lat. W formach pojedynczych 
występują pomniki przyrody, np. pojedyn-
cze drzewa. Do nich należy zaliczyć dęby, 
jesiony, lipy. Z chronionych roślin żyją tu: 
wawrzynek wilcze łyko, bluszcz pospoli-
ty, widłak jałowcowaty. Osobliwością jest 
występowanie sałatnicy leśnej - gatunku 
chronionego dla flory wschodniokarpa-
ckiej. Jest to rezerwat częściowy tzn. wstęp 
do niego jest dozwolony, nie wolno jed-
nak wjeżdżać pojazdami mechanicznymi.  
W rezerwacie znajduje się zadaszona alta-
na oraz ścieżka przyrodniczo - edukacyjna 
z tablicami tematycznymi.
Rezerwat Cisy w Malinówce

Rezerwat ten został utworzony  
w 1958 roku na terenie Pogórza, w ma-
sywie oddzielającym dolinę rzeki Wisłok 
od rzeki Stobnicy. Na powierzchni blisko  
4 ha we wsi Malinówka rośnie 1065 cisów 
- jest to jedno z największych skupisk cisa 
w Polsce. Na obszarze jest kilka okazałych 
dębów. Jako ciekawostkę można dodać, 
że już król Jagiełło w XV w. objął ochro-
ną cisa ze względu na jego zastosowanie  
w ówczesnej „zbrojeniówce” (produkcja 
łuków, kusz i innych przedmiotów codzien-
nego użytku).

Podkarpackie rezerwaty przyrody

Jacek Cetnarowicz
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Do szkół średnich chodzą w Częstochowie i Wrocławiu.  
W tych miastach również trenują strzelectwo. Asia w AZS-ie Często-
chowa, kwalifikując  się ponadto do kadry województwa śląskiego,  
a Wiola w ośrodku sportowym dla reprezentantów Polski we Wroc-
ławiu, reprezentując nasz kraj w kategorii juniorek. 

Szkoła i treningi
Czas dzielą między sale lekcyjne i hale sportowe. Dzień mają 

zorganizowany, zajęcia zaplanowane co do minuty. Rano idą do szko-
ły, po południu na trening, a wieczory i część nocy przeznaczają na 
naukę. Jeśli jadą na kilkudniowe zawody, muszą nadrabiać zaległości 
w nauce, co zabiera im dodatkowy czas, którego i tak na wszystko 
brakuje. Na spotkania z rówieśnikami, dokładne zwiedzanie i po-
znawanie miast, w których mieszkają. Rzadko przyjeżdżają też do 
rodzinnego Jasionowa. Droga do domu wszak daleka i na pokonanie 
trasy w jedną tylko stronę potrzeba kilka godzin. – Nie znamy nawet 
dobrze Wrocławia i Częstochowy. Chyba, że okolicę na trasie z miej-
sca zamieszkania do szkoły i do hali  – śmieją się dziewczyny.  Życie 
z zegarkiem w ręku, w ciągłym pośpiechu i przy ogólnej mobilizacji 

wyraźnie służy Asi i Wioli. Z obowiązkami bowiem radzą 
sobie znakomicie. W swojej sportowej dyscyplinie należą 
do krajowej czołówki, zaś każdy rok szkolny kończą z wy-
różnieniem. – Martwiliśmy się z mężem, kiedy córki wyjeż-
dżały. W końcu miały po kilkanaście lat, gdy zaczynały sa-
modzielne życie kilkaset kilometrów od najbliższych. Każdy 
rodzic miałby obawy. Podjęcie tak trudnej decyzji zawsze 
budzi wątpliwości. Na szczęście na razie wszystko jest w po-
rządku. Obydwie trenują, znakomicie się uczą. Oby tak dalej 
– mówi mama sportsmenek - Zuzanna.
W ślady ojca

Asi i Wioli łatwiej znosić wszystkie niedogodności 
dzięki pasji, z jaką podchodzą do strzelectwa. Tę zaszcze-

Joanna i Wioletta Szczurek z Jasionowa od lat 
plasują się w krajowej czołówce 

 w strzelaniu z karabinu pneumatycznego.

Trafiły w dziesiątkę

Joanna Szczurek podczas treningu

Elżbieta Boroń

zuje również współpracę z organizacjami lokalnymi, ta-
kimi jak MOPS, komisje ds. rozwiązywania problemów 
alkoholowych, sądy, czy organizacje pozarządowe jak 
na przykład Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Lesku  
i informuje ich o przypadku przemocy.

Przemoc wobec osoby bliskiej może przybierać 
bardzo różne formy. Najczęściej spotykane są: fizyczna, 
seksualna, psychiczna i ekonomiczna oraz przemoc przez 
zaniedbanie odnosząca się do dzieci. - Przemoc w rodzi-
nie to proces złożony i zazwyczaj długotrwały mający 
swą dynamikę i kierunek - mówił Komendant Powiato-
wy Policji w Sanoku Edward Ząbek. -  Sprawca dąży do 
podporządkowania sobie ofiary. Wie przy tym jednak, że 
nie zrobi tego jeśli będzie ją tylko bił, nękał czy zastra-
szał, szczególnie jeśli kobieta ma jeszcze siłę i możliwość 
ucieczki. Mimo, że każdy związek dotknięty przemocą ma 
inną historię, to jednak istnieją cechy wspólne. Występu-
ją mianowicie trzy następujące po sobie fazy: narasta-
nie napięcia, gwałtowna przemoc i skrucha. To właśnie 
ta ostatnia często sprawia, że ofiara decyduje się „dać 
jeszcze jedną szansę” swemu oprawcy. To bardzo często 
skutkuje wycofaniem się ze złożonych wcześniej zeznań  
i wniosków.

Bo zdenerwował rodziców
Niestety ofiarami przemocy są również dzieci.  

- Krzywdzeniu dzieci sprzyja powszechnie akceptowana 
zgoda na ich bicie, traktowanie jako własność przez ro-
dziców, co w ich rozumieniu oznacza, że mogą je karać 
jak tylko zechcą i nikomu nie wolno się w to wtrącać 
- stwierdziła asp. Joanna Kędra - Ohar. - Ten mały czło-
wiek bywa też niekiedy „kartą przetargową” w rodzin-
nych konfliktach. Dzieci, ofiary przemocy, często same 

pilnują się, by nie ujawnić swoich silnych przeżyć i odmawiają rozmowy 
na temat tego co się dzieje u nich w domu. Chronią swych rodziców, 
myśląc, że jeśli są bite, poniżane, głodzone i wykorzystywane, to zasłu-
żyły na to, bo na przykład swym zachowaniem zdenerwowały mamę czy 
tatę. Tutaj najbardziej oczywistymi skutkami są obrażenia cielesne, choć  
i one są szczelnie ukrywane pod ubraniami. Bezpieczeństwo najmłod-
szych i ich ochrona są naszym najwyższym priorytetem. W budynku na-
szej komendy mamy niebieski pokój do przesłuchań przyjazny dziecku. 
Jest on wyposażony w sprzęt audio - wideo do rejestrowania przebiegu 
przesłuchania, tak aby w ewentualnych sprawach sądowych wykorzystać 
nagrania z rozmów z dziećmi i nie narażać ich na ponowne przeżywanie 
traumatycznych zdarzeń.

Statystyki pokazują, że liczba podejmowanych przez policję 
interwencji maleje z roku na rok. Jest jeszcze jednak wiele do zrobie-
nia. Przede wszystkim ofiary przemocy trzeba bezwzględnie chro-
nić, zmieniając przy tym również społeczny sposób myślenia. Istnieje 
bowiem kilka czynników, które nie tyle zachęcają, co przyzwalają na 
stosowanie przemocy wobec kobiet. Wystarczy tu przytoczyć „wiarę” 
w naturalny porządek rzeczy (posłuszeństwo mężczyźnie), uprzedmioto-
wienie kobiet (wykorzystywanie kobiecego ciała do zwiększenia sprze-
daży różnych towarów) czy kulturową akceptację podporządkowania  
i tolerancję dla stosowania przymusu i siły fizycznej.

Województwo podkarpackie jako jedno z pierwszych wdroży-
ło procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzyso-
wych, związanych z przemocą w rodzinie. W kilku miejscowościach,  
w tym także w Lesku (tel. 013 492 72 53), powstały specjalistyczne 
ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Można tam uzyskać 
pomoc w zakresie interwencyjnym, bytowym i terapeutyczno - wspo-
magającym.

Warto również wiedzieć, że za znęcanie się fizyczne lub psychicz-
ne nad członkiem rodziny przewiduję się karę pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do 5 lat. Za znęcanie ze szczególnym okrucieństwem zaś - od 
roku do 10 lat.
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pił w nich tato, Wojciech Szczurek, który w przeszłości  
z powodzeniem strzelał z karabinu kulowego leżąc, zdoby-
wając mistrzostwo Polski. – Nudziłyśmy się pewnej niedzieli, 
i w ramach rozrywki, zaczęłyśmy z tatą strzelać do starych 
tarcz i drzew. W gimnazjum w Trześniowie dowiedziałyśmy 
się, że funkcjonuje sekcja strzelecka, w której zajęcia pro-
wadzi Ryszard Prugar. To nasz pierwszy trener – wspomina-
ją Asia i Wiola. Pierwsze treningi pokazały, że dziewczyny 
mają talent. Zaledwie kilka godzin zajęć wystarczyło, żeby 
na zawodach w strzelaniu z karabinka pneumatycznego  
w Brzozowie Wiola zajęła pierwsze miejsce, a Asia drugie. 
– Sukces bardzo nas zachęcił do kontynuowania treningów. 
Pokazał bowiem, że ćwiczenia dają konkretne efekty i warto 
pracować, żeby osiągnąć więcej – podkreślają. 
Filia AZS-u

Przełom w karierze Asi i Wioli nastąpił niebawem. 
– Pojechałyśmy z tatą na zawody do Tarnowa. Byłyśmy tam 

w roli kibiców, przyglądając się zawodnikom reprezentują-
cym naprawdę wysoki poziom – opowiadają zawodniczki. 
Dziewczyny miały okazję nie tylko  poobserwować strze-
lecką rywalizację z górnej półki, ale również spotkać się  
i porozmawiać z trenerami z większych ośrodków, umożli-
wiających szybszy rozwój w tej dyscyplinie sportu. – Oka-
zało się, że trener z Rzeszowa, Janusz Sławiński, poszuku-
je talentów do filii AZS-u Częstochowa, którą prowadził 
właśnie w Rzeszowie. Po rozmowie doszliśmy do wnio-
sku, że będziemy uczestniczyć u niego w zajęciach. Od tej 
pory dojeżdżałyśmy dwa razy w tygodniu do Krosna i raz, 
w piątki, do Rzeszowa. Wychodziłyśmy z domu o 7 rano,  
a wracałyśmy o 20. Uczyłyśmy się w autobusach – mówią. 
Od tej pory kariera sióstr zaczęła nabierać rozpędu. Repre-
zentowały AZS Częstochowę, znany strzelecki ośrodek, któ-
ry wyposażał swoją filię w Rzeszowie w potrzebny sprzęt, co 
zapewniało systematyczne treningi i starty w zawodach. 
Sukcesy

Zaczynały w kategorii młodziczek. W tej grupie wie-
kowej zdobywały pierwsze tytuły mistrzyń Polski. Na różne-
go typu zawodach prezentowały się znakomicie. Uzyskiwane 
wyniki pozwalały wygrywać nawet z …seniorkami.  – Często 
byłyśmy lepsze nie tylko od starszych wiekiem, ale również od 
rywalek, które trenowały w dużo lepszych warunkach, mając 
do dyspozycji 50 stanowisk treningowych. Udział w wie-
lu zawodach uodpornił nas również na stres. To pozwoliło  
w większym stopniu koncentrować się na poszczególnych 
konkurencjach, a w tej dyscyplinie to jeden z podstawowych 
warunków udanego występu – twierdzą Wiola i Asia. Sukcesy 

odnosiły w całej Polsce: w Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Bydgosz-
czy, Tarnowie, Zielonej Górze, Białymstoku. Następnie przyszła 
pora na rywalizację w obsadzie międzynarodowej. Na zawodach  
w Czechach: Ostrawie i Pilźnie siostry Szczurek walczyły w jednej 
grupie ze starszymi przeciwniczkami i po raz kolejny udowodniły,  
że posiadają umiejętności predysponujące je do skutecznego współ-
zawodnictwa nawet ze starszymi przeciwniczkami. Asia w tej gru-
pie była czwarta, czyli w ścisłej czołówce. 
W kadrze

W 2007 roku młodsza z sióstr, Wiola (16 lat), zanotowała 
znakomity występ podczas Olimpiady Młodzieży. Jej umiejętno-
ści nie uszły uwadze trenerów kadry narodowej, którzy postano-
wili powołać zawodniczkę rodem z Jasionowa, ówczesną uczen-
nicę drugiej klasy Gimnazjum w Trześniowie, do reprezentacji 
Polski juniorek. – Byłam najmłodsza w kadrze. Do trzeciej klasy 
poszłam już do Wrocławia. Tam zamieszkałam i trenuję do dzisiaj  
w ośrodku sportowym dla kadrowiczów. Po dwóch latach treningów 
wynik w karabinie pneumatycznym poprawiłam z 388 punktów do 
396 – opowiada Wiola. Na wszystkich międzynarodowych turnie-
jach plasuje się w ścisłej czołówce. Dystansowała konkurentki na 
zawodach w Szwecji oraz w Niemczech, gdzie wraz z koleżan-
kami zdobyła złoty medal w drużynie w karabinku pneumatycz-
nym. Obecnie występy w kadrze Polski łączy z nauką w pierwszej 
klasie Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Jeśli chodzi  
o przynależność klubową to reprezentuje, podobnie jak siostra Asia, 
AZS Częstochowa.
Filia do likwidacji

Kryzys i związane z nim następstwa nie ominęły również 
dyscyplin sportowych. Problemy finansowe  AZS-u Częstocho-
wa zmusiły akademicki klub do likwidacji filii w Rzeszowie, 
co sprawiło, że miejsce zamieszkania musiała też zmienić Asia.  
– We wrześniu ubiegłego roku przeniosłam się do Częstocho-
wy, trenując w AZS-ie. Otrzymałam też powołanie do reprezen-
tacji Śląska. Do kadry Polski się nie dostałam, choć moje nazwi-
sko było już w notesie trenerów – mówi zawodniczka. Starsza  
z sióstr (18 lat) zdaje w tym roku maturę w Liceum Ogólnokształ-
cącym w Częstochowie. Do jej największych sukcesów w ostatnim 
czasie należy zaliczyć zwycięstwo w trzech kategoriach podczas 
memoriału Wojciecha Ruszkowskiego. 
Co dalej?

Strzelectwo to dyscyplina, która – nawet na reprezen-
tacyjnym poziomie – nie gwarantuje utrzymania. Stypendia 
otrzymują członkowie kadry olimpijskiej, a w klubach braku-
je środków na bieżącą działalność. Co dopiero mówić o wiel-
kich pieniądzach dla zawodników.  – Część  zawodniczek prze-
chodzi do wojska, żeby tam trenować żołnierzy i tym samym 
mieć dalej styczność ze strzelectwem. Trudno w inny sposób żyć  
z tej dyscypliny sportu. Sponsorów jest coraz mniej, coraz więcej 
klubów walczy o przetrwanie. Obecnie AZS Częstochowa również 
boryka się z kłopotami organizacyjnymi. Chciałybyśmy realizować 
swoją pasję i jednocześnie mieć z tego utrzymanie, ale zdajemy so-
bie sprawę, że nie będzie to zadanie łatwe do wykonania. Obecnie 
nie otrzymujemy żadnego stypendium. Na przeszkodzie stanęły prze-
pisy, w których stoi, że może być ono pobierane tylko przy zgodności 
stałego zameldowania i faktycznego zamieszkania. My akurat stały 
meldunek mamy gdzie indziej, a mieszkamy gdzie indziej. Łatwo nie 
jest, ale nie mamy jeszcze zamiaru kończyć ze sportem. Rywaliza-
cja daje dużo satysfakcji, umożliwia zwiedzanie innych krajów, po-
znanie wielu ciekawych ludzi – podsumowują siostry Asia i Wiola 
Szczurek.

Sebastian Czech

Wiola Szczurek na zawodach
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I byłeś orłem symbolem wolności,
Siadałeś zawsze na najwyższej skale,
Nie chciałeś hołubić głupców i mierności,
Obce Ci były narzekania żale.

I odleciałeś za kluczem żurawi,
W obcą krainę do lepszego świata,
Lecz czy Twa dusza Bieszczady zostawi,
Miejsce znajome zdeptane przez lata.

Czy jeszcze stojąc na krużganku Pana,
Ujrzawszy jego łaskawe skinienie,
Wzlecisz nad ziemią, która jest Ci znana,
Gdzie olchy, brzozy i polne kamienie.

3 listopada odszedł od nas Zbigniew Kościński, 
Brzozowianin od lat związany z Polskim Towarzystwem 
Turystyczno-Krajoznawczym i Muzeum Regionalnym 
w Brzozowie, współtwórca znanego miesięcznika „Wia-
domości Brzozowskie”, ale przede wszystkim - dobry 
człowiek. Dwa dni później na brzozowskim cmentarzu 
w ostatniej drodze towarzyszyli mu licznie zgromadze-
ni znajomi, przyjaciele, współpracownicy i pogrążona  
w bólu rodzina.

Kim był Zbigniew Kościński? Właściwie, ktoś, kto 
go nie znał może stwierdzić, że odpowiedź na to pozornie 
proste pytanie już padła w zamieszczonej obok biogra-
fii. Ale wszyscy ci, których los zetknął ze Zbigniewem 

Kościńskim wiedzą, że to nie cała o nim prawda, a wręcz tej prawdy minimalny 
skrawek. Zbigniew Kościński to kawałek historii Brzozowa i niestety nikt w krót-
kim lapidarnym wspomnieniu nie jest w stanie ująć tego, co powinno się o nim 
powiedzieć. 

Jerzy F. Adamski znał Zbigniewa Kościńskiego od 30 lat. Z sentymentem 
powraca do tamtych czasów, kiedy to zamieszkał w Brzozowie i tu rozpoczął pracę 
zawodową. – Pochodzę z Niebocka, nie znałem więc Brzozowa, nie znałem panują-
cych tu stosunków ani ludzi, którzy tu mieszkali, tym bardziej więc miło wspominam 
osobę Zbyszka Kościńskiego, który nie tylko był wtedy dla mnie dobrym szefem, ale 
przede wszystkim zapoznał mnie z brzozowskim środowiskiem. Zbyszek po prostu 
„nauczył” mnie Brzozowa – miasta, które było mu niezmiernie bliskie i które ko-
chał – wspomina J. F. Adamski. 

Jak się okazuje u Pana Zbigniewa ta miłość do miasta, w którym się urodził  
i w którym przyszło mu żyć ujawniała się na każdym kroku. Doskonale znał  histo-
rię regionu i ogromnie szanował ludzi, którzy tu żyli. Zresztą to właśnie było cha-
rakterystyczne dla Z. Kościńskiego – taka swoista otwartość na każdego człowie-
ka, bez względu na przynależność polityczną i pochodzenie. Zbigniew Kościński 
zawsze był sobą i tak wspominają go najbliżsi. – Za czasów Zbyszka Kościńskiego 
w brzozowskim Oddziale PTTK tętniło życie. Tam zawsze byli ludzie i ci z Brzozo-
wa i ci, którzy zawitali tu przejazdem. Dla wszystkich miał czas, zawsze skory do 
rozmowy i do pomocy. W PTTK w Brzozowie panowała niepowtarzalna atmosfera 
i to w dużej mierze za przyczyną Zbyszka. On nie znosił konfliktów, a nawet jak 
dochodziło między nami do różnicy zdań to potrafiliśmy sobie to wyjaśnić w cztery 
oczy, bardzo często wyjeżdżając z miasta – opowiada J.F. Adamski

Pisząc o Zbigniewie Kościńskim nie sposób nie wspomnieć o tym, że pomi-
mo ogromu wiedzy, jaką posiadał w przeróżnych dziedzinach nauki i życia (prze-
czytał właściwie wszystkie książki znajdujące się w bibliotece muzealnej, znajo-
mi nazywali go nawet molem książkowym) był człowiekiem bardzo skromnym, 
a jednocześnie szalenie lubił inicjatywę i odważne pomyły. – Ogromnie ceniłem 
Zbyszka za to, że zawsze, gdy w mojej pracy w PTTK czy w muzeum podejmowałem 
ryzykowne decyzje i przedsięwzięcia, stawał za mną murem, jemu się to podoba-
ło, zawsze znalazł uzasadnienie dla mojej decyzji i potrafił mnie wybronić. Potem 
okazywało się, że te decyzje były słuszne, ale Zbyszek wiedział o tym od początku. 
Był jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny. Powiem krótko – jestem dumny, że 

mogłem być przyjacielem Zbyszka Kościń-
skiego. Ci, którzy go nie znali i niedoceniali 
stracili bardzo wiele – podsumowuje Jerzy  
F. Adamski.

Oddzielny rozdział życia Pana Zbi-
gniewa stanowiło umiłowanie natury i przy-
rody. Wiele lat należał do Koła Łowieckiego 
„Jeleń” w Brzozowie. Tu realizował swoją 
wielką pasję, tu odpoczywał. Tak się bowiem 
składa, że dla tych, którzy kochają przyrodę 
każdy z nią kontakt to ogromna przyjemność. 
Zbigniew Kościński był niezmiernie czyn-
nym działaczem koła. Obecny Prezes Za-
rządu Koła Łowieckiego „Jeleń” w Brzozo-
wie Bolesław Kostur wspomina, że z nikim 
innym nie współpracowało się tak owocnie. 
– Zbyszek zawsze był chętny do pomocy. Od 
wielu lat działał w zarządzie naszego koła, 
poza tym to przecież on był redaktorem tech-
nicznym pięciu publikacji o tematyce łowie-
ckiej („45 lat Koła Łowieckiego „Jeleń”  
w Brzozowie”, „Monografia Kół Łowieckich 

Zbigniew Kościński  urodził się  
w 1949 r. w Brzozowie. Po ukończeniu szkoły 
podstawowej podjął naukę w Liceum Ogól-
nokształcącym w Brzozowie, a następnie  
w dwuletniej pomaturalnej Szkole Energetyki 
Cieplnej w Nisku, zdobywając zawód technika 
energetyka.

Pracę zawodową rozpoczął w 1972 r. 
w Państwowym Ośrodku Maszynowym  
w Brzozowie na stanowisku kierownika wy-
działu. Następnie pracował  w Urzędzie Mia-
sta w Brzozowie jako kierownik Referatu 
Gospodarki Mieszkaniowej. W 1985 r. zo-
stał kierownikiem biura PTTK w Brzozowie,  
a od 1995 r. pracował w Muzeum Regionalnym 
w Brzozowie jako kierownik komórki poligra-
ficznej. Był redaktorem technicznym, pomy-
słodawcą i inicjatorem powstania miesięcznika 
„Wiadomości Brzozowskie”. 

Przygotowywał większość publikacji 
regionalnych, opracowywał katalogi, pla-
katy i składy komputerowe. Był autorem 
ekspozycji muzealnych dotyczących PTTK 
w woj. krośnieńskim. Jako wieloletni se-
kretarz PTTK potrafił zachęcić młodzież do 
uprawniania turystyki górskiej. Był inspira-
torem ogólnopolskich rajdów „Szlakiem Do-
brego Wojownika Szwejka na Podkarpaciu  
i Szlakiem Kurierów Beskidzkich AK. Aktyw-
nie uczestniczył w organizacji Dni Brzozowa.

Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasłu-
gi, Złota Odznaka Honorowa „Za zasługi dla 
PTTK”, Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla 
Turystyki” .

W 1982 r. wstąpił do Polskiego Związku 
Łowieckiego „Jeleń” w Brzozowie i do końca 
życia pozostał jego aktywnym członkiem.  
W Zarządzie koła pełnił odpowiedzialne funk-
cje, m.in. w latach 1986 – 2000 był skarbni-
kiem. Za zasługi na niwie łowieckiej został od-
znaczony medalem „Za zasługi dla łowiectwa 
województwa krośnieńskiego” oraz medalem 
„Za zasługi dla łowiectwa krośnieńskiego 
okręgu PZŁ”. 

Małe cerkiewki, kapliczki przydrożne
Kładą na trawie wydłużone cienie,
Stoją w zadumie piękne i nabożne,
Dając wędrowcom spokój i wytchnienie.

A Pan ujrzawszy duszy Twej wzruszenie,
Powie: „Choć ziemia ta dosyć daleko,
Ja Tobie daję wieczne przyzwolenie,
Być mógł szybować nad lasem, nad rzeką.
Bo ja zostawiam ludziom to co drogie,
Bo przecież jestem miłosiernym Bogiem”.

Ludzie i ptaki 
Zbyszkowi ku wiecznej pamięci….

Józef Cupak 

Zbigniew Kościński - wspomnienie
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WARTO  WIEDZIEĆ

Halina Kościńska

Tradycje, zwyczaje, obrzędy

Są dwa dni w roku, kiedy szczególnie myślimy o naszych zmarłych, 
kiedy udajemy się na wielkie nekropolie miejskie i małe, ciche cmenta-
rze wiejskie, by tam w zadumie i powadze oddać hołd tym, którzy od nas 
odeszli. Dnia 1 listopada bardziej myślimy o tych, którzy dostąpili chwały 
niebieskiej i czczeni są przez Kościół jako święci. 2 listopada wspomina-
my dusze, które potrzebują naszej pomocy przez 
modlitwy, jałmużny i różne uczynki miłosierne. 
Składamy na cmentarzach kwiaty, zapalamy zni-
cze, budujemy grobowce, sprzątamy groby, ale są 
to tylko materialne dowody naszej pamięci o bli-
skich zmarłych. Najbardziej możemy im pomóc 
przez udział we Mszy św., przez modlitwy i dobre 
uczynki. Cmentarz swoją atmosferą zmusza nas, 
żyjących do głębokiej refleksji nad śmiercią.

Nasi praojcowie byli na śmierć zawsze przy-
gotowani. Mówili o niej często i nie bali się jej. 
Wierzyli bowiem mocno, że idą po lepsze życie 
niż to na ziemi, które dla niejednego było bardzo 
trudne. Świat słowiański, jak wszystkie ludy i kul-
tury, traktował kult zmarłych z najwyższą powagą 
i skupieniem, wierząc, że po śmierci dusze mogą przybrać obraz człowieka 
taki, jaki był za życia. Można się z nim skontaktować przy składaniu ofiar  
i zanoszeniu modłów w czasie specjalnych zadusznych styp i uczt. Stawiali 
więc na grobach różne potrawy, chleb, kaszę, miód i jajka. Siadali przy 
grobach i posilali się uważając, by komuś nie wypadła łyżka z ręki. Gdy tak 
się stało, wierzono, że jakaś głodna dusza chce spożyć posiłek i nie trzeba 
jej w tym przeszkadzać. Poczucie obecności duchów w domu było bardzo 
mocne. „Na Zaduszki przychodzą z tamtego świata duszki” - mawiano. 
Cicho w tym dniu było w całej wsi, nikt nie wychodził na zewnątrz do-
mów, gospodynie zamiatały izby, kładły na stole biały obrus, a na nim chleb  
i sól. Nie piekły w tym dniu chleba, by przypadkiem nie spalić jakiejś zzięb-
niętej duszyczki. Gospodarze nie wykonywali cięższych prac w domu, by 
nie wypłoszyć i nie rozgniewać ducha przodków.Wierzyli nasi przodkowie 
chrześcijanie, że w Dzień Zaduszny zmarli mają moc powstawania z gro-
bów i przybywania na ziemię jako duchy do dobrze znanych sobie miejsc, 

że w kościołach o północy zmarli kapłani odprawiają 
nabożeństwa, a dziady proszalne odgrywają szcze-
gólną rolęw kontaktach ze zmarłymi.

Siedzieli oni zwykle przy kościołach albo przy 
bramach cmentarnych. Uważano ich za istoty pełne 
tajemniczości, przychodzące nie wiadomo skąd i nie 
wiadomo dokąd zdążające. Wierzono, że ich modli-
twy są nadzwyczaj skuteczne i dlatego każdy starał 
się zamawiać u dziada modlitwy za swoich bliskich. 
Poowijani w przeróżne stare łachy, chusty, obuci  
w buty, z których wyglądała słoma, siedzieli na li-
stopadowym zimnie, odczuwając na własnej skó-

rze prawdę słów: „Na Wszystkie Świątki 
zimy początki, śniegu, lodu kobiałeczkę, 
ale i ciepła troszeczkę”. Początkowo za 
modlitwy otrzymywał dziad chleb spe-
cjalnie pieczony z dobrej mąki, ozdobiony 
krzyżem na wierzchu. Z czasem płacono 
pieniędzmi. Ubodzy opuszczali z biegiem 
lat bramy cmentarne i szli w obchód po 
domach bogatszych gospodarzy, oferując 
im swe modlitwy w zamian za kawałek 
miejsca w stajni, oborze lub komórce do 
tak zwanego przezimowania.

Drugim zwyczajem obok „karmie-
nia dusz” było palenie ognisk. Początko-
wo na rozstajach dróg, aby wskazywać 

kierunek wędrującym duszom i aby mogły się przy 
nich ogrzać. Od XVI-XVII wieku ogniska zaczęto 
palić na przykościelnych cmentarzach, a później na 
cmentarzach poza granicami miast i wsi. Ognisko na 
cmentarzu było bardzo praktyczne dla ludzi zzięb-
niętych listopadowym chłodem. Od takich ognisk 
przyjął się  późniejszy zwyczaj zapalania na grobach 
bliskich świec i zniczy.

Dziś wiele zwyczajów odeszło w niepamięć, 
m.in. „Dziady” odprawiane na Litwie, w Prusach  
i Kurlandii na pamiątkę zmarłych przodków. Żywa 
pozostaje pamięć o zmarłych, pamięć potrzebna 
przez wszystkie dni roku, a nie tylko w dwóch pierw-
szych dniach listopada.

Zaduszkowe wspomnienia

      
„Nie wie się nic o życiu,  póki się nie zaakceptuje śmierci”

Anonim

Redakcja
Brzozowskiej Gazety Powiatowej

Starosta Brzozowski   
Zygmunt Błaż

i Pracownicy Starostwa
Powiatowego w Brzozowie

Pani Halinie KOŚCIŃSKIEJ 
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci 

MĘŻA
składają       

Województwa Krośnieńskiego”, „Kult Świętego Huber-
ta”, „ Sztandary Kół Łowieckich Krośnieńskiego Okręgu 
PZŁ”, „50 lat Koła Łowieckiego „Jeleń” w Brzozowie”.) 
Niestety ostatniej publikacji, którą obecnie opracowuję nie 
zdążył już złożyć, a szkoda, bo współpraca ze Zbyszkiem to 
była wielka przyjemność. 

Bardzo ciepło Pana Zbyszka wspominają również 
koledzy myśliwi. Jak mówią widać było, że tu w lesie, na 
łonie natury Zbigniew Kościński oddychał pełną piersią, 
że to właśnie kochał i tu odpoczywał. – Zbyszek zawsze bę-
dzie wśród nas, nigdy go nie zapomnimy – mówi ze wzru-
szeniem Bolesław Kostur. 

Zbigniew Kościński zmarł po ciężkiej chorobie. Jak 
pięknie napisał jego przyjaciel poeta ludowy Józef Cupak 
– odleciał za kluczem żurawi - do lepszego świata. W to 
wierzymy i ta właśnie wiara daje nam siłę i nadzieję. 

Tu na ziemi pozostała pamięć i piękne wspomnienia.

Epitafium dla Zbyszka
Tu zmartwychwstania czeka moje ciało
I nim ząb czasu skruszy moje kości,
Pokaż mej duszy ziemię tą wspaniałą,
Dzieło rąk Twoich, owoc Twej miłości.

Serdecznie dziękuje tym, którzy wspierali mnie w trudnych 
chwilach podczas choroby mojego męża Zbigniewa Kościńskiego 
oraz uczestniczyli w Jego ostatniej drodze 5.11.2009 r.

Wyrazy wdzięczności kieruję do ks. Inf. Juliana Pudło, ks. 
Tomasza Nogaja, ks. Henryka Szpili, Starosty Brzozowskiego, Bur-
mistrza Brzozowa, Przewodniczącego Rady Miejskiej, władz sa-
morządowych szczebla gminnego, Dyrektorów placówek kultural-
nych, Prezesa i myśliwych Koła Łowieckiego „Jeleń” w Brzozowie, 
działaczy PTTK oraz Koleżanek i Kolegów.

Podziękowanie

Józef Cupak 

Magdalena Pilawska

Halina Kościńska
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Mistrzostwa powiatu w in-
dywidualnych biegach przełajo-
wych były kolejnymi zawodami 
w Kalendarzu Imprez Sporto-
wych organizowanych przez SZS  
w Brzozowie. Tegoroczne zmaga-
nia młodych sportowców odbyły 
się 8 i 9 października br. na obiek-
tach MOSiR w Brzozowie.

W pierwszym dniu starto-
wali „gimnazjaliści” i uczniowie 
szkół średnich. W ramach Gimna-
zjady rywalizowano w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: 

Indywidualne biegi przełajowe
I kat. – rocznik 1996 i II kat. – rocz-

niki 1994-95. W kategorii „młodszej” naj-
lepszymi okazali się Paulina Antkowiak 

(G. Humniska 1) i Tomasz Lasek 
(G. Brzozów 1), natomiast wśród 
ich starszych rówieśników rów-
nych sobie nie mieli Karolina 
Potoczna (G. Wara) i Krystian 
Wojtowicz (G. Niebocko). 

Po tych zmaganiach do 
walki o medale wystartowali 
uczniowie szkół ponadgimna-
zjalnych. W kategorii dziewcząt 
rywalizujących na dystansie 
1200 m pierwsza była Regina 
Milczanowska (ZSE Brzozów). 
Wśród chłopców, którzy mieli 
do pokonania 1500 m bezkonku-

Nowelizacja ustawy 
Prawo telekomunikacyjne cz. II

  Irena Rąpała
Rzecznik Praw Konsumenta

Przeniesienie przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług 
zapewniającego przyłączenie do publicznej sieci telefonicznej

Procedura przenoszenia numerów- jak już pisaliśmy w poprzednim 
numerze gazety- została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Infrastruk-
tury z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie warunków korzystania z upraw-
nień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz.U. Nr 97, poz. 810). 
Nowe zasady mają usprawnić proces przenoszenia numerów, 
m.in. poprzez uproszczenie wszczęcia procedur przenoszenia 
numerów, możliwość przenoszenia jednocześnie więcej niż 
jednego numeru, dwa alternatywne sposoby przeniesienia 
numeru, w zależności od woli abonenta 

Na marginesie należy wskazać, że rozporządze-
nie reguluje również kwestie zmiany przydzielonego nu-
meru oraz jego przeniesienia przy zmianie lokalizacji.
Jak napisać wniosek o przeniesienie numeru?

Wniosek musi  mieć formę pisemną i powinien zawierać:
1) w przypadku abonenta będącego osobą fizyczną:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - 

nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
c) adres korespondencyjny;
2) przydzielony numer, o przeniesienie którego wnioskuje abonent,  

a w przypadku abonentów będących stroną umowy z dostawcą usług za-
pewniającym przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 
także adres zakończenia sieci;

3) adres, pod który zostanie przeniesiony numer - w przypadku abonentów 
będących stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do 
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;

4) numery telefonów albo numery lub numer umowy o świadczenie publicz-
nie dostępnych usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą 
- w przypadku przenoszenia więcej niż jednego numeru;

5) wybrany przez abonenta sposób poinformowania go o rozpoczęciu świad-
czenia usług:

a) telefonicznie,
b) za pomocą komunikatu tekstowego albo
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, którego wzór znajduje się 
ww. rozporządzeniu. (Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.in-
for.pl). 

Dodatkowo można dołączyć pełnomocnictwo (w formie pisem-
nej) do przeprowadzenia czynności związanych z przeniesieniem numeru,  

w szczególności do wypowiedzenia w naszym 
imieniu umowy z dotychczasowym dostawcą. Takie 
pełnomocnictwo jest obowiązkowe w przypadku, 
gdy przeniesienie numeru połączone jest z rozwią-
zaniem umowy z dotychczasowym dostawcą bez 
zachowania terminów wypowiedzenia.

Ustawodawca dał nam więc do wyboru dwa 
alternatywne sposoby przeniesienia numeru. Może-
my samodzielnie dokonać czynności niezbędnych 
do przeniesienia numeru albo udzielić pełnomocni-
ctwa  do dokonania tych czynności  nowemu ope-
ratorowi.

Termin rozpatrzenia wniosku.
Tak przygotowany wniosek składamy 

do nowego dostawcy, który w zależności 
od sposobu jego dostarczenia obowią-
zany jest rozpatrzyć go w określonych 

terminach. Jeżeli złożymy wniosek oso-
biście w jednostce organizacyjnej nowego 

dostawcy termin ten wynosi:
- w przypadku sieci stacjonarnych- 1 dzień,

- w przypadku sieci komórkowych- 6 godzin.
Uwaga! Obecnie termin ten dla sieci 

stacjonarnych wynosi 7 dni roboczych. Jest to 
związane z koniecznością uruchomienia przez Pre-
zesa UKE systemu PLI CBD wspierającego usłu-
gę przenoszenia numerów. Na podstawie przepisu 
przejściowego do czasu jego uruchomienia oraz  
w terminie 2 miesięcy od dnia jego uruchomienia  
termin rozpatrzenia wniosku wynosi 7 dni.

Dłuższy termin jest przewidziany w przy-
padku, gdy złożymy wniosek pisemnie lub pocztą 
elektroniczna.  Wówczas operator rozpatrzy go:   
w przypadku sieci stacjonarnych –  w ciągu 14 
dni, natomiast w przypadku sieci komórkowych  
–  w ciągu 3 dni.

Następnie, jeżeli wniosek zostanie pozy-
tywnie rozpatrzony nowy dostawca niezwłocznie 
zawiera z nami umowę o świadczenie usług. Prze-
niesienie numeru następuje z dniem rozwiązania 
umowy z dotychczasowym dostawcą. Jednak na 
nasze wyraźne żądanie zawarte w ww. oświadcze-
niu nowy dostawca ma obowiązek przenieść numer 
najpóźniej w terminie 1 dnia roboczego (sieci ko-
mórkowe) lub 7 dni roboczych (sieci stacjonarne) 
od dnia zawarcia umowy, chyba, że sami wybierze-
my późniejszy termin.

Bieg chłopców klas III-IV

fot. J. Pempuś
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Marek Szerszeń

26 września br. w Głogowie odbyły się Mistrzostwa Polski 
juniorów i juniorek w ju-jitsu. Podczas tych zawodów Brzozowski 
Klub Sportowy Ju-Jitsu reprezentowały dwie pary startujące w kon-
kurencji duo system. W duo system MEN reprezentowali nas Artur  
i Przemysław Czopor, a duo system MIX Dominika Tomoń i Łukasz 
Szuba. Po dość zaciętych walkach eliminacyjnych obie nasze pary 
zakwalifikowały się do finału. Niestety Dominika i Łukasz przegra-
li swoją walkę o złoto z parą z Sosnowca, a Artur i Przemek tym 
razem musieli uznać wyższość pary z Zielonej Góry (gospodarzy 
tych zawodów). Zawodnicy cieszyli się bardzo z tak udanego startu  
w MP, ale niestety pozostał delikatny niedosyt, bo zamiast srebra 
mogło być złoto. Na zakończenie zawodów trener kadry podsu-
mował wszystkie dotychczasowe zawody tego sezonu i wręczył 
najlepszym zawodnikom powołania do kadry narodowej. W gro-
nie szczęśliwców znaleźli się również zawodnicy z BKSJJ Artur  

Debiut juniorów z BKSJJ 
w Kadrze Narodowej

Dwa srebrne medale dla zawodników ju-jitsu

i Przemysław Czopor, którzy będą reprezentować nasz kraj 
na arenie międzynarodowej.

Zawodnicy Brzozowskiego Klubu Sportowego  Ju-Jitsu

3 października br. w Hanau odbył się turniej mię-
dzynarodowy w ju-jitsu sportowym. 

W zawodach udział wzięło 600 zawodników z 16 
państw. W składzie Kadry Narodowej Polski znaleźli 
się również reprezentacji Brzozowskiego Klubu Spor-
towego Ju-Jitsu Przemysław Czopor i Artur Czopor. 
W klasyfikacji końcowej nasza dwójka zajęła siódme 
miejsce w konkurencji duo system, co jak na debiut jest 
dobrą prognozą w przyszłości do osiągnięcia lepszych 
wyników. 

Zawody w Niemczech były ostatnią z elimina-
cji do Mistrzostw Świata, które odbędą się 28 listopada 
w Atenach. W najbliższym czasie ma się okazać czy 
osiągnięte wyniki przez Przemka i Artura dadzą im 
przepustkę do reprezentowania naszego kraju na Mi-
strzostwach Świata. 

Pamiątkowe zdjęcie z Turnieju Międzynarodowego w Hanau 

Andrzej Kędra Prezes BKSJJ

Andrzej Kędra Prezes BKSJJ

rencyjnym okazał się Kamil Dobrowolski (I LO Brzozów). 
Z uwagi jednak na to, że startował on poza konkurencją 
pierwsze miejsce przyznano Dariuszowi Leśniakowi (ZSB 
Brzozów).

Dzień później na dystansach 500 m i 1000 m rywa-
lizowali uczniowie szkół podstawowych. W kategorii klas 
III-IV rywalizujących na krótszym z dystansów zwyciężyli 
Marlena Dobek (SP Górki) i Piotr Ścibor (SP Grabownica). 

Z kolei w kategorii klas V-VI triumfowali uczniowie Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 w Humniskach: Karolina Krowiak i Karol Kędra.

Po zakończeniu zawodów najlepszym wręczone zostały me-
dale i dyplomy. Same zawody oprócz wyłonienia najlepszych w po-
wiecie były przepustką do finału wojewódzkiego, który odbyły się 
23 października w Kolbuszowej. W zawodach tych wzięła udział 
prawie 40-osobowa reprezentacja naszego powiatu.

Najlepsze zawodniczki na dystansie 500 m Laureaci w kat. klas V-VI

fot. J. Pempuśfot. J. Pempuś
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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 
gliwickich artystów, plastyków. Fascynuje 
się twórczością hiszpańskiego surrealisty 
Salwadore Dali. Od 1990 r. rozpoczął przy-
godę z malarstwem i grafiką, a od 1996 r.  

z rysunkiem satyrycznym. Wykonywał ilu-
stracje do książek. Jego rysunki prezentowane są na wystawach 
w kraju i za granicą. Prace T. Krotosa zostały zaprezentowane  
w Galerii Klubu DELTA w Szczecinie. Na wystawie pt. „Dozwo-
lone od lat osiemnastu”. Jest to zbiór prac wybranych z Międzyna-
rodowego Konkursu na rysunek satyryczny „Jaka będę”.  

Tadeusz Krotos

Tadeusz Krotos wyróżniony został „Dyplomem 
Honorowym” za zestaw prac w Ogolnopolskim Konkur-
sie na rysunek satyryczny pt. „Odkryj swój 
wszechświat”. 

Na konkurs wpłyneło 161 prac, 69 ar-
tystów. Prace prezentowane są też na stro-
nie internetowej Olsztyńskiego Planetarium  
i Obserwatorium Astronomicznego. 

Karykaturzysta otrzymał również 
„Wyróżnienie Honorowe” w Ogólnopol-
skim Konkursie Rysunku Satyrycznego  pt. 
„TEATR”, który został zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Artystów Karykatury, Gale-
rię Teatru „Rampa” i Związek Artystów Scen 
Polskich. T. Krotos wygrał także tegoroczny 
konkurs na rysunek satyryczny pt. „Paw, książę parków”. 

Prace Tadeusza Krotosa wyróżnione na konkursach w Olsztynie i Warszawie
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POZIOMO
5) tyran, gnębiciel, 7) wielkie drzwi dwuskrzydłowe, 8) wy-
ścig minisamochodów, 11) skok do wody, 12) część składo-
wa palenisk, 13) handlowa propozycja, 14) krótki szkic, spis, 
streszczenie, 15) obok jabłka i korony, 16) znawca zwierząt, 
20) układ, sposób rozmieszczenia czegoś.

PIONOWO
1) uczestnik manifestacji, 2) niesienie pomocy potrzebują-
cym, dobroczynność, 3) poręczenie zobowiązania wekslo-
wego, 4) system rozgrywek piłkarskich, 5) trapez lub romb, 
6) bardzo lekki metal, 8) jest ich 100 w złotówce, 9) wyzna-
wane zasady, 10) miniona moda, 17) polska rzeka granicz-
na, 18) kraśnieje z zadowolenia lub wstydu, 19) czasem nie 
warta świeczki.

KRZYŻÓWKA

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 24 utworzą rozwiązanie - aforyzm Dominika Opolskiego.

BARAN (21 III – 20 IV)
Poznasz kogoś z klasą. Możesz wejść z tą osobą w spółkę, która 
przyniesie ci w krótkim czasie pieniądze. Masz teraz dobre wyczu-
cie ekonomiczne, zainwestuj więc swoje pieniądze w kupno domu 

lub działki. Twoje powodzenie w interesach wzbudzi zazdrość znajomych  
i przyjaciół. W życiu uczuciowym dążysz do zmiany i szukasz partnera.

BYK (21 IV – 21 V)
Będziesz bardziej niż kiedykolwiek zorganizowany i pracowity.  
W życiu zawodowym możesz teraz podejmować decyzje, ale 

ostrożnie, kieruj się zawsze rozsądkiem. Wtedy będziesz miał szanse na awans  
i spełnienie swoich marzeń. Byki nie zapomną w tym miesiącu o swojej rodzi-
nie, znajomych i własnych zainteresowaniach. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Listopad będzie dla Ciebie miesiącem szaleństw. To pełnia życia. 
Będą przygody, miłość, a nawet ślub. W życiu zawodowym to samo: 

podpiszesz umowę, kontrakt. Wszystko będzie dobrze się układać, tylko że  
z nadmiaru szaleństw możesz podupadać na zdrowiu. 

RAK (22 VI – 23 VII)
Możesz wkrótce objąć stanowisko kierownicze. Ale Ty teraz bar-
dziej niż na pracy, skoncentrowany jesteś na swojej rodzinie. Tu się 

teraz może dużo zmienić, sporo wyjaśnić. Ktoś będzie potrzebował Twojej 
pomocy. Nie odmawiaj, a wkrótce Twoje marzenia zaczną się spełniać. 
LEW (24 VII – 23 VIII)

Od jakiegoś już czasu dążysz do osiągnięcia pozycji zawodowej  
i prestiżu. Teraz masz szansę uzyskać powodzenie. Możesz podpi-
sać ważną umowę, kontrakt, wyjechać w atrakcyjną podróż służbo-

wą. Ale twój sukces zależeć będzie tylko od włożonego wysiłku i kwalifikacji. 
W miłości czekają Cię spokojne i miłe chwile.
PANNA (24 VIII – 23 IX)

Zaczniesz ulegać teraz ogólnym nastrojom i wpadniesz w wir życia 
towarzyskiego. Świetnie będziesz się bawić. Ale czujność Cię nie 
opuści. Nie zaniedbasz swoich codziennych obowiązków. Jakoś uda 
Ci się pogodzić codzienną pracę z rozrywkami. W życiu uczucio-

wym na razie bez zmian. 

WAGA (24 IX – 23 X)
Całą energię przeznaczysz w listopadzie na pracę i zwykłe co-
dzienne obowiązki. Ktoś życzliwy pomoże Ci w życiu zawodo-
wym, dzięki czemu odniesiesz spory sukces i zarobisz pieniądze. 

Może to właśnie teraz uda Ci się wcielić w życie ciekawy pomysł? W każ-
dym razie zostaniesz doceniony. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
Teraz odkryjesz w sobie nowy talent i będziesz chciał go jak naj-
szybciej wykorzystać w życiu. Sytuacja ta może doprowadzić do 
przepracowania, nadmiernego przeciążenia organizmu. W życiu 

zawodowym Skorpiony zrobią dobry interes wchodząc w spółki.
STRZELEC (23 XI – 22 XII) 
Od dłuższego czasu masz tendencję do wprowadzania w swoje 
życie radykalnych zmian. Rozwijasz swoje zainteresowania, pro-
wadzisz bujne życie towarzyskie. W tym miesiącu wpadniesz na 

jakiś oryginalny pomysł, co może zupełnie odmienić Twoje życie.
KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I)
W listopadzie możesz zacząć realizować swoje marzenia. Dzięki 
wytrwałej pracy wybijesz się i uzyskasz awans społeczny. Ko-

rzystne będą dla ciebie podróże i kontakty zagraniczne. Nie podpisuj jed-
nak żadnych umów, opierając się tylko na własnym sądzie. Potrzebujesz do 
tego pomocy kogoś równie kompetentnego jak ty.

WODNIK (21 I – 19 II)
W pracy będziesz wytrwały i poważny, wszystkie sprawy do-
kładnie musisz przeanalizować. Staraj się nie wyjeżdżać teraz  
w podróż służbową i nie podejmować żadnych decyzji szczegól-

nie podczas wyjazdu. Dobrze zrobisz, jeśli więcej uwagi poświęcisz dzie-
ciom i rodzinie.

RYBY (20 II – 20 III) 
Ryby będą miały okazję pokazać swoje talenty i zdolności w ży-
ciu zawodowym, co przysporzy im trochę pieniędzy. Staną się 

teraz silniejsze, będą przejawiać więcej wiary w swoje możliwości. W ży-
ciu towarzyskim spotkają kogoś, kogo długo wyczekiwały. Niektóre będą 
nawet miały ochotę zamieszkać ze swą nową miłością. 
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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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