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XXXVIII Sesja Rady Powiatu Brzozowskiego
30 grudnia odbyła się ostatnia w 2009 roku sesja Rady 

Powiatu Brzozowskiego. Sesję otworzył Przewodniczą-
cy Rady Henryk Kozik, który powitał przybyłych i odczy-
tał porządek obrad sesji. Następnie Radni przyjęli protokół  
z poprzedniej sesji, sprawozdanie z wykonania uchwał  
i wniosków oraz sprawozdanie z działalności Zarządu w okre-
sie międzysesyjnym.

W trakcie sesji podjęte zostały uchwały w następują-
cych sprawach:
- ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie powiatu brzozowskiego w 2010 roku,
- wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medyczne-

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

- zaciągnięcia zobowiązań przez powiat brzozowski na 2010 
rok,

- zmiany uchwały w sprawie budżetu powiatu brzozowskiego 
na 2009 rok,

- zmian w budżecie powiatu brzozowskiego na 2009 rok.

Wicestarosta Janusz Draguła dokonał podsumowania minio-
nego 2009 roku pod względem inwestycji i zadań zrealizowanych 
przez powiat brzozowski (szczegółowe informacje na str. 20).

Na zakończenie sesji Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż 
złożył Radnym i gościom serdeczne życzenia noworoczne.

Sesja Rady Powiatu Brzozowskiego

Magdalena Pilawska

W Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie  
w najbliższym czasie nastąpią istotne zmiany, a wszyst-
ko to za przyczyną  dotacji w kwocie ponad  1.200 tys. 
zł  uzyskanej  z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego w ramach osi priory-

tetowej V Infrastruktura Publiczna, 
działania 5.2 Infrastruktura Ochrony 
Zdrowia i Pomocy Społecznej, sche-
mat B – Pomoc Społeczna. Wartość 
całego projektu to ok. 1.800 tys. zł. 
Ponad 600 tys. zł pochodzi z budżetu 
powiatu.

W sumie złożono 53 wnioski,  
z czego do oceny merytorycznej za-
kwalifikowało się 46. W efekcie tej 
oceny 43 projekty uzyskały minimal-
ną wymaganą liczbę punktów, warun-
kującą przejście do kolejnego etapu 
procedury, tj. oceny Zarządu Woje-
wództwa Podkarpackiego. Po tym 
ostatnim etapie wniosek Domu Po-
mocy Społecznej w Brzozowie został  
bardzo wysoko oceniony, uplasował 
się na miejscu 6 i uzyskał bardzo pokaźne dofinansowanie.

W ramach projektu, który realizowany jest od 2007 r. w Domu 
Pomocy Społecznej w Brzozowie już wykonano szereg prac, które  
w efekcie mają dostosować panujące w nim warunki do obowiązujących 
standardów. Jak wspomina Edward Mroziak Dyrektor DPS – W 2007 r. 
wykonano I etap remontu budynku DPS–u, który obejmował wykonanie 
posadzki antypoślizgowej, remont części pokoi mieszkańców wraz z za-
pleczem sanitarnym na parterze, wymianę drzwi ewakuacyjnych i części 
stolarki okiennej. W 2008 r. nastąpił II etap remontu, w ramach którego 
odremontowano kolejną część pomieszczeń sanitarnych przy pokojach 
mieszkańców z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. 

Wymienione prace to dopiero początek dużych zmian. W ramach 
otrzymanego dofinansowania w bieżącym roku planowana jest przebu-
dowa kotłowni i montaż instalacji solarnej, przeprowadzenie III etapu 
remontu budynku, który obejmuje wymianę stolarki okiennej, wykona-
nie podjazdu dla wózków przy klatce ewakuacyjnej i remont pozostałych 
sanitariatów przy pokojach mieszkańców, a także remont ogrodzenia. 

Nowe standardy, nowa rzeczywistość
1 mln 200 tys. zł dla Domu 

Pomocy Społecznej w Brzozowie

Jeden z odremontowanych pokoi

Podjazd dla wózków przy klatce ewakuacyjnej

Posadzka antypoślizgowa
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– Wszystkie te zabiegi przyczynią się do osiągnięcia przez DPS  
w Brzozowie standardów obowiązujących dla podstawowych 
usług świadczonych przez domy pomocy społecznej. Zdajemy 
sobie sprawę, że jednym z głównych aspektów wyboru placówki 
przez klientów domów pomocy społecznej jest jakość świadczonych  
w tego rodzaju placówkach usług pod względem potrzeb pod-
opiecznych i kosztów pobytu. Dlatego też zmniejszenie kosztów 
eksploatacji obiektu poprzez przebudowę kotłowni i instalację 
kolektorów słonecznych oraz wymianę stolarki okiennej znacząco 
wpłynie na opracowanie konkurencyjnej oferty dla klientów pla-
cówki – dodaje Edward Mroziak. 

Magdalena Pilawska Nowe wyposażenie w jednym z pomieszczeń

Kilkakrotnie na łamach naszej gaze-
ty pisaliśmy o Fundacji, która przy Szpitalu 

Specjalistycznym w Brzozowie działa od 2007 r. Przez ten czas 
udało się wykonać bardzo wiele zamierzeń, które w dużej czę-
ści składają się na jej cele statutowe. W ubiegłym 2009 r. osoby 
wchodzące w skład zarządu Fundacji Promocji Zdrowia im. dr 
nauk med. Stanisława Langa wykazały się ogromnym zorganizo-
waniem i inicjatywą. Oto niektóre 
z przedsięwzięć, które w tym cza-
sie udało się zrealizować za przy-
czyną Fundacji.

Na podkreślenie zasługuje 
zorganizowanie akcji promocyj-
nej - 1% podatku dla Fundacji,  
w wyniku, której uzyskano kwo-
tę 46 tys. zł. 1% podatku spłynął  
z 26 Urzędów Skarbowych z ca-
łego kraju, m.in. z: Brzozowa, Sa-
noka, Przemyśla, Jasła, Rzeszowa, 
Warszawy, Wrocławia, Krakowa, 
Kolbuszowej, Krosna, Mielca, 
Gliwic, Gdyni i wielu innych. 
– Tak duże zainteresowanie akcją  
i tak widoczny odzew jest bardzo pozytywnym i budującym prze-
jawem dobrej woli ludzi i świadczy o bardzo pozytywnej opinii, 
jaką cieszy się brzozowski szpital – efekty akcji komentuje Anna 
Mendyka – Wiceprezes Fundacji.

W kwietniu ub.r. została zorganizowana zbiórka publiczna, 
z trakcie, której - dzięki ofiarności społeczeństwa - zebrano kwo-
tę 31.910,05 zł. Na konto Fundacji wpływały kwoty zasądzone 
przez sądy, tzw. nawiązki sądowe, również datki od osób prywat-
nych - sponsorów i firm. 

Fundacja zakupiła również drobne wyposażenie dla Od-
działu Dziecięcego w brzozowskim szpitalu za kwotę około 1000 
zł. Udzieliła wsparcia rodzinie, która znalazła się w trudnej sytu-
acji życiowej z powodu tragicznego zdarzenia losowego. Współ-
finansowała także zakup łóżek na Intensywny Nadzór Kardiolo-
giczny w kwocie 30 tys. zł.

6 września przeprowadziła badania profilaktyczne w kie-
runku chorób serca, organizując „Weekend dla serca”. W trakcie 
tejże akcji blisko 250 osób skorzystało z badań. W specjalnym 
namiocie można było zbadać sobie poziom cholesterolu, poziom 

cukru i ciśnienie tętnicze. Wyniki były na miejscu konsultowane 
przez lekarzy i w razie potrzeby były wykonywane kolejne ba-
dania, np. EKG. W wyniku przeprowadzonej akcji cztery osoby 
musiały zostać hospitalizowane ze względu na wykryte scho-
rzenia kardiologiczne wymagające natychmiastowego leczenia.

Kolejnym przedsięwzięciem było przeprowadzenie bez-
płatnych badań profilaktycznych w kierunku chorób nowotwo-

rowych. 10 października 2009 r. (sobota) 
w godz. 9.00 – 13.00 z badań skorzystało 
90 osób. Ogółem udzielono 103 porady 
specjalistyczne w tym: onkologiczne 
- 36, urologiczne - 21, ginekologiczne 
- 46. Ponadto wykonano badania diag-
nostyczne: USG piersi - 23, USG jamy 
brzusznej - 23, RTG płuc - 2, mammo-
grafia - 2, badania PSA(profilaktyka 
raka gruczołu krokowego) - 18, bada-
nia (morfologia, mocznik, kreatynina, 
mocz) - 6, cytologia (profilaktyka raka 
szyjki macicy) - 27. Porad udzielało  
5 lekarzy specjalistów z zakresu onko-
logii, ginekologii, urologii, radiologii. 

Oprócz lekarzy w akcji czynnie uczest-
niczyło: 5 pielęgniarek, 2 położne, 2 sekretarki medyczne  
i 2 wolontariuszy. Wszystkie osoby zaangażowane w organiza-
cję badań pracowały charytatywnie. Koszt przeprowadzonych 

Fundacja Promocji Zdrowia im. dr nauk med. Stanisława Langa 
przy Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie

   Kolejny rok działania za nami…

Artykuły spożywcze przekazane fundacji

Mikołaj rozdawał prezenty
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PODZIĘKOWANIE
Z całego serca pragniemy skierować swoje podziękowa-

nia na ręce Starosty Brzozowskiego Zygmunta Błaża, Wójta 
Gminy Nozdrzec Antoniego Gromali oraz Sołtysa wsi Gór-
ki Grzegorza Ostrowskiego za pomoc finansową udzieloną 
naszym dzieciom Ali i Ani, chorym na mukowiscydozę. 

Otrzymane wsparcie daje dziewczynkom szansę na za-
kup niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu drogich le-
ków i sprzętu rehabilitacyjnego. Wdzięczni rodzice

Magdalena i Jarosław Dąbrowscy

Dla wszystkich ludzi dobrego serca, którzy chcieliby 
wspomóc leczenie i rehabilitację malutkiej Ali i starszej Ani po-
dajemy numer konta bankowego: Dąbrowski Jarosław (Opie-
kun prawny), 36-233 Wesoła 126, KONTO: 12 1240 2324 
1111 0010 2776 6623. W tytule wpłaty wpisując: „Dla Alicji  
i Anny chorych na mukowiscydozę”.

Aby dokonać wpłaty 1% na subkonto, należy w zezna-
niu podatkowym w rubryce „Nazwa OPP” wpisać Polskie 
Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą w Rabce - Zdroju 
i dopisać Dla Alicji Dąbrowskiej - Wesoła 126, dla której 
przekazujemy 1% podatku, w rubryce „Numer KRS” wpisać 
0000064892. 

Zebrane pieniądze przeznaczamy na: kosztowne le-
czenie, leki, rehabilitację, sprzęt potrzebny w leczeniu obja-
wów. 

POMÓŻ Alicji i Ani!

badań diagnostycznych wyniósł 2.973 zł. 
Koszty organizacyjne to 310.00 zł. Na ten 
cel Fundacja posiada środki z nawiązek 
sądowych, jak również otrzymała darowi-
znę od Firmy MERCK Sp. z o. o. Warsza-
wa w wysokości 5 tys. zł.

Kolejną akcją zorganizowaną przez 
Fundację było przygotowanie mikołajo-
wych i świątecznych paczek dla potrze-
bujących. W akcję tą włączyli się wolon-
tariusze, którym w maju zorganizowano 
szkolenie w Zboiskach, również pod pa-
tronatem Fundacji. Efektem szkolenia 
było uzyskanie Certyfikatu wolontariu-
sza. Przeszkolone osoby poświęcają swój 
wolny czas pomagając innym, najczęściej 
osobom chorym lub niepełnosprawnym,  
a także angażują się w organizację różnych 
akcji promujących zdrowy tryb życia.

Niejako zwieńczeniem minione-
go roku było przygotowanie blisko 50 paczek mikołajowych  
i 45 świątecznych, m.in. dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie. Część produktów 
spożywczych i słodyczy przekazano do Świetlicy Socjotera-
peutycznej w Brzozowie. Wiceprezes Fundacji Anna Mendyka 
podkreśla jak wiele pracy kosztowało zrealizowanie tej inicja-
tywy - Planowanie i rozdzielanie zadań rozpoczęto już w poło-
wie listopada. Część młodzieży, szczególnie ucz. kl. I i II szkół 
ponadgimnazjalnych, miała zrobić rozeznanie w swoich środo-
wiskach kto takiej pomocy potrzebuje. Młodzież przygotowy-
wała również plakaty na rozpropagowanie tej akcji. Uczniowie  

Zarząd Fundacji Promocji Zdrowia składa gorące 
podziękowania wszystkim tym, którzy w jakikolwiek spo-
sób przyczynili się do pomocy na rzecz Fundacji, bądź to  
w formie 1% podatku, bądź poprzez podarowanie upominków 
wykorzystywanych w trakcie organizowanych przedsięwzięć. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy.

 Zwracamy się też z prośbą, by i w tym roku wspomóc  
nasze działania, gdyż jak głosi nasze motto „Jeśli jesteś źród-
łem dobrodziejstw ich owoce do ciebie powrócą”.

w piątkowe wieczory i w soboty - dni wolne 
od nauki - kwestowali w sklepach i marke-
tach, by z uzbieranych produktów spożyw-
czych, środków czystości, zabawek, przygo-
tować paczki dla najbardziej potrzebujących.  
Te działania skupiały się w obrębie naszej 
małej ojczyzny - w powiecie brzozowskim. 
W większości była to młodzież z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Brzozowie im. Kró-
la Kazimierza Wielkiego. Na wyróżnienie 
zasługują następujące osoby: Anna Gadom-
ska, Patrycja Kwolek, Kacper Pałys, Beata 
Wójcik, Justyna Szuba, Justyna Szmigiel, 
Dominika Szczepek, Weronika Szczepek, 
Ewelina Bogaczewicz z Zespołu Szkół Eko-
nomicznych, Karolina Froń, Łucja Froń, Sa-
bina Rachwał, Sara Kij, Magdalena Bereza, 
Marta Zubel, Magdalena Porada z Zespołu 

Szkół Ekonomicznych oraz Aneta Rogoz  
i Maria Józefczyk.

Anna Mendyka - Wiceprezez Fundacji przekazuje 
paczki mikołajkowe

Magdalena Pilawska
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Siostra Ewa Mehal 
odznaczona
Siostra Ewa Mehal, do sierpnia 2009 roku pełniąca funk-

cję Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Starej 
Wsi, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek 
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, otrzymała 
Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP - Lecha 
Kaczyńskiego. 

Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta wręczył 
Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę 40 oso-
bom z województwa podkarpackiego. W uroczystości, podczas 
której przekazano odznaczenia wzięli udział: Starosta Brzo-
zowski - Zygmunt Błaż, Kierownik Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Brzozowie - Zofia Foryś oraz Dyrektor 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie 
- Barbara Kozak. Złożyli oni siostrze Ewie Mehal gratulacje 
oraz życzenia, a także przekazali upominki i kwiaty. Krzyż Za-
sługi nadawany jest osobom, które zasłużyły się dla państwa 
lub obywateli, wyróżniając się dokonaniami przekraczającymi 
zakres ich zwykłych obowiązków, ofiarną działalnością pub-
liczną czy działalnością charytatywną. Medal za Długoletnią 
Służbę jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wy-
konywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej  
w służbie państwa. 

Jak mówi Siostra E. Mehal, w pracy zawodowej każde-
go dnia stara się realizować charyzmat Bł. Edmunda Bojanow-
skiego – Założyciela Zgromadzenia, poprzez stwarzanie jak Anna Kałamucka

Opracowała: Siostra Zdzisława Uryć

najkorzystniejszych warunków do pełnego, fizycznego, osobo-
wego i duchowego rozwoju podopiecznych, ponieważ „Każde 
życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość 
przed oczami Boga” (Sł. Boży Jan Paweł II). Siły do codzien-
nej służby dzieciom, ubogim i chorym, a takimi są dzieci niepeł-
nosprawne zarówno fizycznie jak i umysłowo, całkowicie uza-
leżnione od miłości i pomocy innych, często zostawione przez 
najbliższych, czerpie Siostra z codziennego kontaktu z żywym 
Bogiem w Eucharystii. Obecnie Siostra Ewa pracuje jako Dyrek-
tor w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 dla chłopców 
w Jarosławiu.

Złoty Krzyż Zasługi S. E. Mehal wręczył  Wojewoda  Podkarpacki M. Karapyta 

Gratulacje oraz życzenia przekazał m.in. Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż

S. Ewa Mehal urodziła się 
23.12.1960 r. w Ustrzykach Dol-
nych (pow. bieszczadzki). Po ukoń-
czeniu nauki w Szkole Podstawowej 
w Czarnej i Liceum Ogólnokształ-
cącym w Ustrzykach Dolnych, idąc 
za głosem powołania zakonnego, 
wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek NMP NP w Starej 
Wsi 8.09.1979 r. Po odbyciu for-
macji złożyła pierwsze śluby za-
konne 31.07.1982 r. w Starej Wsi,  
a  profesję wieczystą 15.08.1987 r. 
w Prałkowcach.

Po pierwszych ślubach Siostra Ewa została skierowa-
na przez Zgromadzenie do pracy z dziećmi przedszkolnymi 
w ochronkach w Korczynie i Sośnicy, następnie podjęła pra-
cę jako katechetka dzieci w Michałówce i Sanoku (parafia pw. 
Chrystusa Króla).

Posługę wśród dzieci i młodzieży dotkniętych niepeł-
nosprawnością intelektualną i fizyczną Siostra rozpoczęła od 
dnia 1.09.1989 r., kiedy to została wychowawczynią chłopców 
w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Nr 1, prowadzonym 
przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przy ul. Grunwal-
dzkiej w Jarosławiu. Po dwóch latach została dyrektorem Spe-
cjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 przy ul. Lisińskiego  
w Jarosławiu, w którym mieszkają dziewczęta z upośledzeniem 
lekkim i umiarkowanym uczęszczające do SOSW w Jarosławiu. 
Kolejną placówką (od 2000 r.) był Dom Pomocy Społecznej dla 
Dzieci z głęboką niepełnosprawnością w Brzozowie, którym 
kierowała przez 9 lat. 

Przygotowanie do pracy zawodowej Siostra zdobywała 
najpierw w Studium Wychowania Przedszkolnego, później na 
Kursie Kwalifikacyjnym z Oligofrenopedagogiki, a następnie 
podczas zajęć na studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim Filia w Stalowej Woli - licencjat z pracy socjalnej, ma-
gisterium z pedagogiki – specjalizacja z zakresu Organizacji 
Pomocy Społecznej.

Pamiątkowe zdjęcie z uroczystości wręczenia odznaczeń

POWIAT  BRZOZOWSKI
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Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego uchwalili 
rezolucję w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego 
na Polakach na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.

W ten sposób radni oddają cześć Polakom i obywatelom 
II RP innych narodowości pomordowanym na Kresach Rzeczy-
pospolitej przez zbrodniarzy wywodzących się z Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii. 
Sejmik ponadto, potępiając tych, którzy dokonali ludobójstwa, 

Pamiętają o ofiarach ludobójstwa wyraża jednocześnie uznanie i wdzięczność Ukraińcom 
pomagającym swoim polskim sąsiadom z narażeniem 
własnego życia. Wojewódzcy radni składają hołd żołnie-
rzom Samoobrony Kresowej oraz Armii Krajowej i Bata-
lionów Chłopskich, którzy podjęli walkę w obronie pol-
skiej ludności cywilnej. 

Sejmik Województwa Podkarpackiego uważa, że 
przywrócenie prawdy historycznej o tragedii Polaków na 
Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej jest niezbędne 
do pojednania pomiędzy narodami polskim i ukraińskim.

POWIAT  BRZOZOWSKI

Starosta Brzozowski – Zygmunt Błaż oraz Wicestarosta 
– Janusz Draguła przekazali Społecznej Straży Rybackiej sor-
ty mundurowe niezbędne do identyfikacji jej przedstawicieli 
podczas prowadzonych akcji kontrolnych na terenie powiatu 
brzozowskiego.

Strażnicy przeprowadzają kontrole przez cały rok, 
również w nocy i mają na celu sprawdzenie regulamino-
wego połowu ryb oraz posiadania uprawnień do wędko-
wania. Ich zadaniem, oprócz rutynowych kontroli, jest 
również zbieranie informacji o miejscach występowania 
kłusownictwa rybnego i przekazywanie ich do odpowied-
nich organów. Społeczna Straż Rybacka współpracuje  
z Państwową Strażą Rybacką oraz miejscową policją, 
a także z Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu 
Brzozowskiego. Sprawność w kontrolowaniu łowisk za-

pewniają samochody udostęp-
niane przez Państwową Straż 
Rybacką w Krośnie oraz policję. 
- Dzięki temu rozwiązaniu policja 
patroluje miejsca wypoczynku nad 
wodą. Ma to szczególne znaczenie 
w okresie wakacji, kiedy nasila się 
ruch turystyczny, a z kolei strażnicy 
mają wsparcie przy kontroli łowisk 
w zakresie kłusownictwa – podkre-
śla Wacław Konieczko – Komen-
dant Społecznej Straży Rybackiej  

w Brzozowie. 
Społeczna Straż Rybacka została powołana Uchwa-

łą Rady Powiatu Brzozowskiego w dniu 20 czerwca 2000 r. 
W skład Straży Rybackiej Powiatu Brzozowskiego wchodzą 
strażnicy z kół wędkarskich Polskiego Związku Wędkar-
skiego Okręg w Krośnie. Aktualnie SSR liczy 25 strażników 
działających w trzech grupach terenowych: Brzozów - 15 
strażników, Haczów - 7 strażników, Nozdrzec - 3 strażników. 
- Strażnicy posiadają aktualne legitymacje oraz odznaki me-

talowe z numerem SSR oraz oznakowane umundurowanie. Odbyli 
przeszkolenie ze znajomości przepisów ustawy o rybactwie śródlą-
dowym oraz techniki przeprowadzania kontroli – podkreśla Wac-
ław Konieczko. 

30 grudnia 2009 r. w świetlicy Starostwa Powiatowego  
w Brzozowie Społeczna Straż Rybacka Powiatu Brzozowskiego 
zorganizowała dla członków kół wędkarskich z terenu powiatu 
Konkurs Wiedzy Ekologicznej w zakresie ochrony i zagospodaro-
wania wód. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Zygmunt 
Błaż - Starosta Brzozowski, Janusz Draguła - Wicestarosta Brzo-
zowski, Kazimierz Filar - Naczelnik Wydziału Środowiska i Rol-
nictwa Starostwa Powiatowego w Brzozowie, Marian Brzezowski 
– Członek Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego  
w Krośnie, Bogusław Pająk – Komendant Posterunku Państwowej 
Straży Rybackiej w Krośnie, Kazimierz Tympalski – Prezes Koła 
„Bajkał” PZW w Brzozowie i Wacław Słota - Skarbnik oraz Wac-
ław Konieczko – Komendant Społecznej Straży Rybackiej w Brzo-
zowie, a także członkowie z poszczególnych kół wędkarskich. 

Wacław Konieczko
Komendant Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Brzozowskiego

Uprawnienia strażników Społecznej Straży Rybackiej:

1. Kontrola dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób 
dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających po-
chodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających 
ryby do obrotu. 
2. Kontrola ilości, masy i gatunków odłowionych ryb przetwa-
rzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służą-
cych do ich połowu.
3. Zabezpieczenie porzuconych ryb i przedmiotów służących do 
ich połowu w przypadku niemożności ustalenia ich posiadacza.
4. W wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia prze-
stępstwa lub wykroczenia - odbierania za pokwitowaniem ryb 
i przedmiotów służących do ich połowu z tym, że ryby nale-
ży przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa,  
a przedmioty zabezpieczyć. 

Nowe mundury dla Społecznej Straży Rybackiej

Wręczenie sortów mundurowych i podziękowań

Wacław Konieczko

Anna Kałamucka

Podczas spotkania podziękowania za wsparcie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu 
Brzozowskiego zaproszonym gościom wręczył Komendant Wacław Konieczko
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Dydnia

Tomasz Bober

AM

JS

Stanisław Jakiel Wójt Gminy Haczów

Haczów

Domaradz

Nozdrzec

Sesje Rad Gmin powiatu brzozowskiego:

Kolejna XXXIV zwyczajna 
sesja Rady Gminy Haczów odbyła się  
20 listopada 2009 r. Głównym tema-

tem sesji było uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych.
Podjęte zostały wówczas  uchwały w następujących spra-

wach:
- podatku od nieruchomości,
- zwolnień z podatku od nieruchomości,
- podatku od środków transportowych,
- stawek czynszu za lokale użytkowe stanowiące mienie komu-

nalne gminy,
- zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia  przez Gminę Ha-

czów od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie po-
zbywania się zebranych na terenie nieruchomości  odpadów 
komunalnych,

- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2010 rok,

- dopłaty do 1 m� ścieków dla taryfowych grup odbiorców 
usług,

- określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru  
i poboru podatku leśnego,

- określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i po-
boru podatku rolnego,

- określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru  
i poboru podatku od nieruchomości,

Ponadto podjęto uchwały w sprawach:
- wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych,

- wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdom-
nymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
części,

- zmieniająca Uchwałę  Nr XXXII/226/09 w sprawie zaciągnię-
cia kredytu bankowego długoterminowego w 2009 roku,

- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu In-
westycyjnego Gminy Haczów,

- zmian w budżecie Gminy Haczów na 2009 rok.

Podczas Sesji Rady Gminy Dyd-
nia 29 grudnia 2009 r. zostały podjęte 
uchwały w sprawach:

- wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Dydnia na 2009 rok,
- zmiany uchwały własnej Nr XXIV/167/2009 z dnia 19 lutego 

2009 r. o udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Woje-
wództwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,

- wydatków budżetu Gminy, które w 2009 r. nie wygasają  
z upływem roku budżetowego,

- programu współpracy Gminy Dydnia z organizacjami poza-
rządowymi na 2010 rok,

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2010 rok,

- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
w Gminie Dydnia na 2010 rok,

- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

29 grudnia odbyła się 
ostatnia w roku 2009 Sesja Rady 
Gminy. Była ona zarazem okazją 
do spotkania władz samorządowych z przedstawicielami naj-
ważniejszych instytucji gminnych oraz złożenia sobie życzeń 
świątecznych i noworocznych. 

Po zakończeniu części roboczej sesji wszyscy zebrani po-
dzielili się opłatkiem, po czym zasiedli do tradycyjnego, wigi-
lijnego stołu.  Spotkanie odbyło się w sali narad Urzędu Gminy, 
która właśnie zyskała nowe umeblowanie.

29 grudnia 2009 r. odbyła się XXXV sesja Rady Gminy 
Haczów, na której podjęto uchwały w sprawach:
- programu współpracy Gminy Haczów z organizacjami poza-

rządowymi na 2010 rok,
- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Inwe-

stycyjnego Gminy Haczów,
- zmian w budżecie Gminy Haczów na 2009 rok.

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

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

***********************
22 grudnia 2009 r. odbyła się 

XXV sesja Rady  Gminy w Nozdrzcu. 
Sesję prowadził  Roman Wojtarowicz 
Przewodniczący Rady Gminy. Wójt 

Gminy Antoni Gromala przedstawił radnym informacje o bie-
żącej pracy oraz o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej 
sesji. W sesji udział wzięli Radni Rady Powiatu Grażyna Gła-
dysz, Mieczysław Barć oraz kierownicy gminnych jednostek 
organizacyjnych.

Tematem  głównym sesji było uchwalenie budżetu gminy 
Nozdrzec na rok 2010. Rada przyjęła również uchwały w spra-
wach:
 - wprowadzenia zmian w uchwałach własnych, 
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  na 
rok 2010, 

- przyjęcia Programu Współpracy Gminy Nozdrzec z podmio-
tami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2010, 

- wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości grunto-
wych położonych w miejscowości Wesoła na okres 30 lat, 

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  
położonej w miejscowości Izdebki, 

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Sied-
liskach, 

- zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego.

Sesja Rady Gminy Domaradz
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Jasienica Rosielna
29 grudnia  2009 r. odbyła się XXXVI se-

sja  Rady Gminy,  na której podjęte zostały  na-
stępujące uchwały:
-  w sprawie nadania imienia Świętego Michała 

Archanioła  Szkole Podstawowej oraz Gimna-
zjum w Bliznem  wchodzących w skład Zespo-
łu Szkół w Bliznem,  

- w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach i przedszkolach pub-
licznych prowadzonych przez Gminę Jasienica 
Rosielna oraz przyznawania zwolnienia od obo-
wiązku realizacji tych zajęć,

- w sprawie zmiany w składzie Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady 
Gminy w Jasienicy Rosielnej,

- uchylająca uchwałę w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Wo-
jewództwa Podkarpackiego, 

- uchylająca uchwałę w sprawie  zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Rzeszowie w 2009 r. pożyczki długotermino-
wej na sfinansowanie  planowanego deficytu budżetu, 

- uchylająca uchwałę w sprawie  zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego  
w 2009 r. pożyczki na sfinansowanie  planowanego deficytu budżetowego, 

- w sprawie  ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2009 
- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy  na 2009 r., 
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych i Narkomanii w gminie Jasienica Rosielna na rok 2010, 
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki. 
Pełna treść uchwał  dostępna jest  na  stronie  internetowej:http://jasienica.bip.kro-

soft.pl w zakładce: „prawo lokalne” -  „uchwały”.
Marek Ćwiąkała Wójt Gminy Jasienica Rosielna

W związku z masowymi upadkami rodzin pszczelich, jakie 
pojawiły się w krajowych pasiekach od roku 2007, Państwowy In-
stytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 
oraz Oddział Pszczelnictwa Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa 
podjęły prace mające na celu pomoc środowisku pszczelarskie-
mu w wyjaśnieniu przyczyn tego zjawiska i podjęcie działań za-
pobiegawczych. W 2009 roku został opracowany przez PIW-PIB  
w Puławach oraz Oddział Pszczelnictwa ISK projekt badawczy na re-
alizację, którego pozyskano środki finansowe z Ministerstwa Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego. 

Projekt badawczy pt. „Określenie roli czynników środowisko-
wych, genetycznych i chorobotwórczych w występowa-
niu masowej śmiertelności rodzin pszczelich” będzie 
realizowany w latach 2009-2012. W ciągu tego okresu 
wszyscy pszczelarze, którzy w swoich pasiekach odnoto-
wali zwiększone straty rodzin pszczelich (powyżej 10%), 
będą mogli uzyskać pomoc w diagnozowaniu przyczyn 
zwiększonej śmiertelności rodzin pszczelich. W związku 
z tym pszczelarze mogą wysyłać materiał z osypanych 
rodzin pszczelich celem wykonania wielokierunkowych 
badań laboratoryjnych i identyfikacji czynników mogą-
cych mieć wpływ na ginięcie rodzin.

Badania laboratoryjne obejmować będą:
• Ocenę stanu zdrowia rodzin pszczelich – badanie  

w kierunku stwierdzenia patogenów chorobotwórczych 
dla pszczół (V. destruktor, N. apis, N. cerance, wirusy).

• Ocenę pozostałości środków ochrony roślin w zapasach pokarmu 
węglowodanowego i pierzdze zgromadzonej w plastrach pochodzą-
cych z rodzin, które zginęły.

• Ocenę pozostałości akarycydów stosowanych do zwalczania paso-
żyta Varroa destruktor w plastrach pochodzących z tych rodzin.

• Ocenę zanieczyszczenia wosku pochodzącego z plastrów węglowo-
dorami obcego pochodzenia (ocena jakości stosowanej węzy).

Wszystkie badania wykonywane będą bezpłatnie. Wyniki ba-
dań poza wykorzystaniem ich do celów naukowych będą przekazane 
właścicielom pasiek.

Zasady pobierania materiału do badan laboratoryjnych.
• Jeżeli w pasiece zginęło mniej niż 10 rodzin pszczelich próbki nale-

ży pobrać ze wszystkich rodzin.
• Jeżeli w pasiece zginęło więcej niż 10 rodzin pszczelich próbki na-

leży pobrać z 10 losowo wybranych uli.
• Z każdej rodziny należy pobrać w miarę możliwości wszystkie wy-

mienione poniżej 5 rodzajów próbek.
• Próbki z każdej rodziny muszą być pobrane i zapakowane w od-

dzielne opakowania.

Rodzaje materiału do badań (rodzaje próbek, które na-
leży pobrać)
a) Martwe pszczoły (osyp)
• Jeżeli osyp jest bardzo duży to z każdej rodziny należy 

pobrać osyp o objętości około 2 szklanek.
• Przy mniejszych osypach (mniej niż 2 szklanki) należy 

pobrać do badań cały osyp. W celu ujednolicenia pobie-
ranych próbek osypu (z rodzin, gdzie jest go dużo i nie 
zostanie w całości wysłany do badań), należy najpierw 
cały osyp dokładnie wymieść z dennicy do jakiegoś więk-
szego czystego naczynia (wiadra), dokładnie wymieszać 

i następnie pobrać dopiero potrzebną ilość  
(2 szklanki). Osyp najlepiej pobrać do papie-
rowego lub tekturowego opakowania.
b) Zasoby pokarmu. Jeżeli jest to możliwe, 
do czystych naczyń (szklanych bądź z two-
rzywa sztucznego, preferowane pojemniki 
na mocz zakupione w aptece), należy pobrać  
z plastrów z czerwiem (lub jeśli nie ma czer-
wiu to z centralnych plastrów gniazda) po 3 
łyżki stołowe zapasów pokarmu (około 100-
150ml zapasu z 1 rodziny).
c) Próbki czerwiu. Z rodzin, w których jest 
czerw należy wyciąć wycinek plastra z czer-
wiem o powierzchni około 5cm × 5cm.

d) Próbki pierzgi. Z każdej rodziny należy pobrać wycinek 
plastra z pierzgą o powierzchni około 5cm × 5cm.

e) Puste plastry. Z każdej rodziny należy pobrać wycinek 
pustego plastra o powierzchni około 10cm × 10cm.

Próbki z punktów a – e należy zapakować i oznaczyć 
każdą oddzielnie. Następnie spakować wszystkie 5 próbek 
w opakowanie zbiorcze i oznaczyć numerem osypanej ro-
dziny. Do pobranych prób należy dołączyć uzupełniony 
formularz, który jest dostępny w Powiatowym Inspekto-
racie Weterynarii w Brzozowie. Wszystkie rodzaje prób 
wraz z wypełnionym formularzem należy niezwłocznie po 
pobraniu przesłać na adres: Pracownia Chorób Owadów 
Użytkowych Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych 
PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Dodatko-
we informacje można uzyskać w Powiatowym Inspektora-
cie Weterynarii w Brzozowie, ul. Witosa 4, Tel. 13 43 412 
25, tel. kom.728130362. Jeszcze raz pragnę podkreślić, iż 
wszystkie badania wykonywane są bezpłatnie, pszczelarz 
ponosi tylko koszty wysyłki uprzednio pobranych prób. 

Opracowano na podstawie pisma otrzymanego z PIW-PIB w Puławach
lek. wet. Grzegorz Błaż

Zwiększona śmiertelność rodzin pszczelich

GMINY  POWIATU  BRZOZOWSKIEGO/ SŁUŻBY , INSPEKCJE,  STRAŻE
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W związku ze zbliżającą się „drugą falą” zachorowań na grypę 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie przypo-
mina:

GRYPA sezonowa to ostra choroba wirusowa, która szerzy się:
- drogą kropelkową podczas kaszlu lub kichania osoby zakażo-

nej,
- poprzez bezpośredni kontakt z osobą zakażoną,
- poprzez dotykanie przedmiotów zanieczyszczonych śliną 

lub wydzieliną dróg oddechowych osoby chorej.
Choroba pojawia się nagle, zwykle po 24-48 go-

dzinach od zakażenia. Główne objawy to: wysoka go-
rączka, nawet do 39,5oC, bóle mięśniowo-stawowe, złe 
samopoczucie, dreszcze, katar z płynną wydzieliną lub 
uczuciem zatkania nosa, bóle głowy, suchy kaszel, ból 
gardła,  biegunka, nudności, bóle brzucha – szczególnie 
u dzieci.

Nowa grypa A/H1N1/ szerzy się tymi samymi 
drogami co grypa sezonowa i wywołuje podobne ob-
jawy. Niebezpieczne dla zdrowia i życia są powikłania 
pogrypowe, które mogą wystąpić nawet po pewnym 
czasie od przebytej infekcji.

NIE WPADAJ W PANIKĘ!  NIE CHCESZ ZACHOROWAĆ? 
ZAPAMIĘTAJ!
- dostosuj ubiór do warunków atmosferycznych, tak aby nie przegrze-

wać, ale również nie wyziębiać organizmu. Szczególnie dbaj o odpo-
wiednie nakrycie głowy, oraz ciepłe, nieprzemakalne obuwie,

- dbaj o urozmaicona dietę, bogatą w składniki odżywcze, 
witaminy i minerały, 

- w miarę możliwości, niezależnie od warunków atmo-
sferycznych, spędzaj aktywnie przynajmniej godzinę na 
świeżym powietrzu,

- zwracaj uwagę na higienę rąk. Myj ręce wielokrotnie  
w ciągu dnia używając, mydła i ciepłej, bieżącej wody,

- podczas kichania i kasłania zasłaniaj usta i nos jednorazo-
wą chusteczką higieniczną, 

- zawsze po jednorazowym użyciu wyrzucaj 
chusteczkę higieniczną do kosza na śmieci,  
a następnie umyj ręce pod bieżącą wodą,
- w przypadku braku jednorazowych chuste-
czek higienicznych kichaj i kasłaj w rękaw  
w okolicy łokcia, a nie w dłonie,
- unikaj dotykania okolic nosa, oczu i ust,
- unikaj bliskiego kontaktu z osobami, u któ-
rych występują objawy grypopodobne, 
- w przypadku wystąpienia objawów wska-
zujących na zakażenie, pozostań w domu  
i skonsultuj się z lekarzem,
- w sytuacji wystąpienia wzrostu liczby 
zachorowań na grypę unikaj przebywania  
w miejscach duzych skupisk ludzi (kina, 

dyskoteki, centra handlowe, hale sportowe, itp.)

Rozważ czy nie zaszczepić się przeciwko grypie. 
Szczepienie jest najskuteczniejszym i najtańszym sposo-
bem zabezpieczenia się przed grypą i jej powikłaniami.

Nie poddaj się grypie!

10 grudnia 2009 r. w Gimna-
zjum w Bliznem odbyło się spotka-
nie związane ze Światowym Dniem 
Aids, który to dzień obchodzony 
jest 1 grudnia. W spotkaniu wzięli 
udział zaproszeni goście z Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Brzozowie: Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny 
Tadeusz Pióro, Małgorzata Szpiech  
i Beata Wojtowicz pracownicy Sek-
cji Oświaty PSSE, Małgorzata Zaj-
del pedagog Gimnazjum w Brzozo-
wie wraz z grupą podopiecznych, 
Dyrektor Zespołu Szkół w Bliznem 
Mieczysław Skiba, nauczyciele  
i wychowawcy wraz z młodzieżą. 

Uroczystość rozpoczęła się 
przedstawieniem pt. „Ostatni przy-
stanek” w wykonaniu młodzieży  
z brzozowskiego gimnazjum. Jest 

Obchody Światowego Dnia Aids w Bliznem

Edyta Częczek

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

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

to opowieść o dokonywaniu trudnych wyborów, 
związanych z uzależnieniami. Następnie Inspek-
tor T. Pióro wygłosił wykład na temat wirusa 
HIV, choroby Aids, przybliżając młodzieży tą 
trudną tematykę. 

Na zakończenie spotkania zostały wrę-
czone nagrody uczniom z Gimnazjum w Bli-
znem, którzy wzięli udział w szkolnym konkur-
sie wiedzy o HIV i Aids, przygotowanym przez 
pedagoga szkolnego Edytę Częczek oraz przez 
higienistkę Marię Zawidlak. 

Pierwsze miejsce w konkursie uzyskał 
Wojciech Kopeć – kl. III, drugie Maciej Cwynar 
– kl. II, natomiast trzecie Bartłomiej Florek – kl. 
II oraz Michał Kuliga – kl. I.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni atrakcyj-
nymi nagrodami, ufundowanymi przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy Ro-
sielnej oraz przez PSSE w Brzozowie, za które 
bardzo dziękuję. 

Wręczenie nagród 

Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Brzozowie 

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE
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Komenda Powiatowa Policji 
w Brzozowie

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

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

W związku ze zbliżającym się 
okresem ferii zimowych, które roz-
poczynają się dla dzieci i młodzieży 
szkolnej 15 lutego, policja wzorem lat 
ubiegłych podejmuje działania mające 
na celu ograniczenie i eliminowanie 
sytuacji skutkujących zagrożeniem 
bezpieczeństwa uczestników zorgani-
zowanego i niezorganizowanego wypo-
czynku.

Okres ferii zimowych to czas zwięk-
szonego ruchu turystycznego, szczególnie 
w podkarpackich regionach atrakcyjnych 
dla zimowego wypoczynku dzieci i mło-

Ferie zimowe

W 2009 roku w KPP Brzozów służbę zakończyło 
14 policjantów, do innych jednostek przeszło 5 funkcjo-
nariuszy. Każdy z nich zaczynał od prewencji. Po wielu 
latach służby przeszli na zasłużoną emeryturę.

Asp. sztab. Piotr Pilawski prowadził dochodzenia, 
w Policji służył 25 lat, asp. sztab. Zdzisław Wysocki – 
wieloletni Kierownik Ruchu Drogowego - w mundurze 
spędził 28 lat, oficer dyżurny - nadkom. Józef Gładysz 
na emeryturę odszedł po 29 latach służby. Asp. sztab. 
Roman Drożdżal reprezentował Policję przed sądem,  
w mundurze służył 26 lat, asp. sztab. Zofia Fiejdasz, 
specjalista ds. kadr, w czynnej służbie spędziła 24 lata. 
Asp. Krzysztof Pelczar najpierw był dzielnicowym, 
później pracował na stanowisku Kierownika Rewiru 
Dzielnicowych. Na emeryturę przeszedł po 24 latach 
służby. Asp. sztab. Krzysztof Bogusz w mundurze spę-
dził 24 lata, prowadził dochodzenia, podobnie jak asp. 
sztab. Marian Woźniak, który w służbie spędził 25 lat. 
Asp. Zenon Myćka pracował jako dzielnicowy, na eme-
ryturę po 26 latach służby odszedł ze stanowiska dyżur-
nego. Asp. sztab. Roman Koryto – dzielnicowy w Dydni  
- w mundurze służył 23 lata. Asp. sztab. Jan Fil zajmo-
wał się zaopatrzeniem, kierował Zespołem Dzielnico-
wych, na emeryturę odszedł po 19 latach służby, asp. 
sztab. Edward Woźniak – dochodzeniowiec, dzielni-
cowy, kierownik rewiru – w mundurze spędził 27 lat. 
Asp. sztab. Wiesław Hadam przez 24 lata pracował  
w dochodzeniówce, jako dzielnicowy i kierownik rewi-
ru. Asp. sztab. Zdzisław Borek – wieloletni kierownik 
brzozowskiej dochodzeniówki - został emerytem po 24 
latach służby.

Do innych jednostek policji przeszło w tym roku pięciu funkcjo-
nariuszy. Mł. insp. Tadeusz Zięba pełnił funkcję Zastępcy Komendanta 
Powiatowego Policj w Brzozowie służył 10 lat. Ponad 20 lat pracował  
z nami asp. sztab. Józef Bąk – z dyżurki powędrował do KWP w Rze-
szowie. Do innych jednostek przeszli również technik kryminalistyki mł. 
asp. Krzysztof Domaradzki, dzielnicowy mł. asp. Paweł Konopka i poli-
cjant patrolówki post. Wojciech Kobak. 

Dziękujemy policjantom 
za wspólną służbę

dzieży. Zwiększa się niebezpieczeństwo 
zaistnienia kolizji i wypadków drogo-
wych z udziałem dzieci i młodzieży, które 
mogą mieć miejsce podczas ich dowozu 
na miejsce wypoczynku, w trakcie jego 
trwania i podczas powrotu do domu.

Zimowy wypoczynek wiąże się  
z możliwością wystąpienia utonięć dzie-
ci podczas korzystania z ,,dzikich”  lo-
dowisk, przypadków uszkodzeń ciała  
w trakcie zabaw na śniegu i lodzie bez 
zachowania należytej ostrożności oraz 
zaistnienia wielu innych nieszczęśliwych 
zdarzeń, u źródła których leży brawura, 

lekkomyślność czy niedostateczna opie-
ka ze strony dorosłych.

Miejsca i sposoby spędzania cza-
su wolnego przez młodzież pozostają-
cą w domu mogą nieść za sobą poten-
cjalne niebezpieczeństwo zaistnienia 
zachowań ryzykownych, jak np.: picie 
alkoholu, spożywanie substancji psy-
chotropowych, palenie tytoniu, aktów 
agresji, prób kradzieży, rozbojów. Na te 
zachowania narażeni są również uczest-

nicy zorganizowanego zimowego wypo-
czynku. 

W tym celu apelujemy do rodzi-
ców i opiekunów, by zwracali szczególną 
uwagę na formy spędzania wolnego czasu 
przez swoich podopiecznych.  

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

28 grudnia 2009 r. brzozowscy policjanci na terenie Grabownicy 
zatrzymali pięciu mieszkańców Sanoka. Młodzi mężczyźni odpowiedzą 
za posiadanie i udzielanie środków odurzających.

W trakcie wykonywa-
nych czynności służbowych 
funkcjonariusze ustalili, że 
dla młodych mieszkańców 
Grabownicy mogą zostać do-
starczone środki odurzające.  
W poniedziałkowy wieczór, 
w okolicach miejscowe-
go baru, w trakcie próby 
legitymowania 20 – letni 
mieszkaniec Sanoka usiło-
wał uciekać i wyrzucił torebki  
z suszem. W samochodzie, którym przyjechał, przebywali czterej męż-
czyźni. Wyglądali oni na odurzonych. Policjanci także w samochodzie 
znaleźli torebkę z konopiami indyjskimi. Zatrzymani 26, 24, 18, 17 i 20 
- latek przyznali, że palili  marihuanę. W miejscu zamieszkania jednego 
z mężczyzn zabezpieczono nasiona konopi. 

Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie, młodzi ludzie usłysze-
li zarzuty udzielania i posiadania wbrew obwiązującej ustawie środków 
odurzających. Grozi im do 3 lat pozbawienia wolności.

Uważajmy na narkotyki
**********************

Zabezpieczone przez policję narkotyki

Sierż. Anna Karaś
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KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W BRZOZOWIE

ul. A. Mickiewicza 1, 36-200 Brzozów
tel. (13) 43-411-41, fax (13) 43-440-00

e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl

ZAPRASZAMY   NA   NASZĄ  STRONĘ !!!

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

Brygadier mgr inż. Mirosław 
Szmyd, w latach 2007-2009 Komen-
dant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Brzozowie, przeszedł na 
emeryturę. W sumie w straży prze-
pracował ponad 28 lat.

Jako Komendant PSP w Brzo-
zowie szczególnie dbał o wyposaże-
nie strażaków w podstawowy sprzęt 
ochrony osobistej, estetykę życia 
koszarowego, wyszkolenie. Dzięki 
Jego staraniom zapewniono brzo-
zowskim strażakom oraz jednostce 
dobre wyposażenie i wyekwipowa-
nie. Był pomysłodawcą i współwy-
konawcą pomocy dydaktycznych 
dla wewnętrznych potrzeb JRG oraz 
autorem wielu rozwiązań poprawia-

jących estetykę komendy. 
Karierę w straży Mirosław Szmyd rozpoczął 1 sierpnia 1981 r., 

po dwóch latach spędzonych w pomaturalnej Szkole Chorążych Po-
żarnictwa w Krakowie, którą ukończył z tytułem Technika Pożarni-
ctwa w stopniu młodszego chorążego pożarnictwa. Pierwszy przydział 
służbowy otrzymał do Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych 
w Krośnie, na stanowisko młodszego inspektora  w służbie kwater-
mistrzowskiej. W październiku 1982 roku rozpoczął zaoczne studia 
inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, 
które ukończył w maju 1987 r. w zakresie specjalności taktyczno-do-
wódczej i otrzymał stopień podporucznika pożarnictwa. Pełniąc służ-
bę w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Krośnie przez 
11 lat zajmował stanowiska w pionie kwatermistrzowskim i operacyj-
no-szkoleniowym.

1 lipca 1992 r. został przez Komendanta Wojewódzkiego PSP 
powołany na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej 
Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Tym samym został pracow-
nikiem Komendy Rejonowej PSP w Krośnie. Do Jego zadań należało 
utrzymanie jednostki w gotowości do działań ratowniczych, zapew-
nienie właściwej dyscypliny wewnętrznej oraz regulaminowego toku 
służby, organizowanie i prowadzenie szkolenia, wykonywanie innych 
czynności związanych z operacyjnym przygotowaniem terenu, obiek-
tów i urządzeń do działań.

W listopadzie 1992 r. otrzymał dyplom najwyższego uznania 
oraz wyrazy podziękowania za ofiarność i poświęcenie podczas akcji 
gaszenia pożarów spowodowanych suszą. Między innymi dotyczyło 
to pożaru w Kuźni Raciborskiej, gdzie uczestniczył w działaniach 
wspólnie z batalionem pożarniczym z województwa krośnieńskiego 
jako dowódca jednej z kompanii i jednocześnie zastępca dowódcy 
batalionu. Również na swoim terenie działania uczestniczył w kil-
kudziesięciu akcjach rocznie, były to akcje niejednokrotnie trudne 
i skomplikowane, wymagające wiedzy i doświadczenia.

28 lutego 1997 r., po zakwalifikowaniu  i skierowaniu od Ko-
mendanta Wojewódzkiego PSP w Krośnie, rozpoczął zaoczne studia 
magisterskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, które ukończył 
w listopadzie 1998 r. 1 października 2000 r. został powołany na nie-

etatową funkcję zastępcy dowódcy Kompanii Gaśniczej 
„RESOVIA” COO, którą dowodził podczas powodzi 
w Gorzycach w 2001 roku. 

W marcu 2006 r. został powołany na stanowisko Za-
stępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożar-
nej w Krośnie. Od 2 kwietnia 2007 r. pełnił służbę na sta-
nowisku Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie, na 
które został powołany przez bryg. Romana Deca - Podkar-
packiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie. 

 Między innymi został odznaczony: Odznaką „Za Za-
sługi we Współzawodnictwie P.Poż.”, Srebrnym Medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Złotym Medalem „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa”, Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązową Od-
znaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Srebrną 
Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

Podczas uroczystego spotkania pożegnalnego, które 
odbyło się 15 stycznia 2010 r. współpracownicy podzięko-
wali za wieloletnią służbę oraz wręczyli okolicznościowe 
dedykacje i statuetki symbolizujące wieloletni okres pracy 
w ochronie przeciwpożarowej. Pana Mirosława Szmyda 
– byłego komendanta powiatowego żegnali m.in.: Ko-
mendant Powiatowy PSP w Brzozowie bryg. mgr inż. Zbi-
gniew Sieniawski, funkcjonariusze i pracownicy cywilni 
Komendy. 

Były szef brzozowskich strażaków na emeryturze

bryg. Mirosław Szmyd

bryg. Z. Sieniawski wręcza odchodzącemu na emeryturę 
bryg. M. Szmydowi pamiątkową statuetkę

Oficjalne pożegnanie bryg. Mirosława Szmyda

Oprac. na podstawie materiałów
     kpt. Tomasza Mielcarka
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Do 988 zdarzeń, w tym do 92 pożarów, wyjeżdżali w 2009 roku  
strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozo-
wie. W minionym roku, w porównaniu z 2008, w powiecie brzozowskim 
zanotowano wzrost liczby pożarów o 10 procent.

Zdecydowaną większość stanowiły pożary małe (90 przypadków), 
średnich było 8, zaś 1 na dużą skalę. Ogólnie natomiast nastąpił spadek  
ilości zdarzeń o 57  do roku poprzedniego. Najwięcej, bo 535, zanotowano 
ich na terenie miasta i gminy Brzozów, co stanowi około 54 procent ogól-
nej liczby zdarzeń powstałych na terenie powiatu brzozowskiego. 

Podczas usuwania ich skutków strażacy współpracowali z Policją - 
w  248 przypadkach, Pogotowiem Ratunkowym - w 91, Pogotowiem Ener-
getycznym - w 36, Pogotowiem Gazowym - w 3, innymi służbami - w  54. 
W wyniku tych zdarzeń 8 osób poniosło śmierć, 68 zostało rannych (w tym 
6 dzieci i 4 ratowników, strażaków).

Najwięcej interwencji strażaków związanych było z działaniami 
przeciwpowodziowymi na przełomie czerwca i lipca. Ogółem jednostki 
brały w nich udział w 319 zdarzeniach. 

Strażacy JRG Brzozów wspólnie z jednostkami OSP usuwali szkody 
w komunikacji drogowej - 116, w związku z opadami śniegu - 39, wsku-
tek silnych wiatrów - 147, likwidacja gniazd owadów  -  70, pompowanie 
studni, piwnic  - 398.

Klasyfikacja zdarzeń pod względem rodzaju obiektów, w których 
powstały przedstawia się następująco w: obiektach mieszkalnych - 145, 
obiektach użyteczności publicznej -  59, środki transportu  -  150, uprawy, 
rolnictwo  -  23, innych obiektach  -  565, obiekty produkcyjne i mag. -  11, 
zabezpieczenie lądowiska śmigłowca – 8.

Udział  jednostek OSP w działaniach ratowniczo–gaśniczych  
w roku 2009. Najczęściej w roku 2009 do zdarzeń wyjeżdżały jednostki: 
Gmina Brzozów: Górki - 118, Gmina Domaradz: Domaradz - 9, Gmina 

Strażackie podsumowanie roku

Dydnia: Witryłów - 12, Gmina Haczów: Jasionów 
-  57, Gmina Jasienica R.: Blizne - 31, Gmina Noz-
drzec: Izdebki - 18.

Z nowym rokiem, starym krokiem
Nowy rok, stare obowiązki – tak najkrócej 

można opisać kilkanaście pierwszych dni 2010 roku 
w Komendzie Powiatowej PSP w Brzozowie. 

W okresie od 01.01.2010 r. do 11.01.2010 r. 
odnotowano bowiem 10 zdarzeń w tym: 2 pożary, 
w gaszeniu których brało udział 6 zastępów stra-
ży pożarnej w składzie 23 ratowników PSP i OSP.  
W działaniach związanych z likwidacją 8 miejsco-
wych zagrożeń brało udział 11 zastępów w składzie 
23  ratowników. Alarmów fałszywych - 0.

Oprac. na podstawie materiałów
     kpt. Tomasza Mielcarka

  Co roku w okresie zimowym 
nasilają się zdarzenia spowodowane wy-
dzielaniem się tlenku węgla. W okresie 
od 1 grudnia do 12 stycznia na terenie 
powiatu brzozowskiego strażacy z JRG 
w Brzozowie interweniowali w czterech 
przypadkach związanych z podejrzeniem 
wydzielania się tlenku węgla. W tym sa-
mym okresie na terenie województwa 
odnotowano 32 podtrucia i 1 przypadek 
śmiertelny. W skali kraju 350 osób trafiło 
do szpitala a 28 poniosło śmierć z powo-
du narażenia na jego działanie.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak 
niebezpieczny? 

 Tlenek węgla powstaje podczas 
procesu niepełnego spalania materiałów 
palnych, w tym paliw, które występuje 
przy niedostatku tlenu w otaczającej at-
mosferze. 

 Niebezpieczeństwo zaczadzenia 
wynika z faktu, że tlenek węgla: 
- jest gazem niewyczuwalnym zmysłami 

człowieka (bezwonny, bezbarwny i po-
zbawiony smaku), 

- blokuje dostęp tlenu do organizmu, 
poprzez zajmowanie jego miejsca  
w czerwonych ciałkach krwi, powo-
dując przy długotrwałym narażeniu  
(w większych dawkach) śmierć przez 
uduszenie. 

Co jest główną przyczyną zaczadzeń? 
Głównym źródłem zatruć w bu-

dynkach mieszkalnych jest niesprawność 
przewodów kominowych: wentylacyj-
nych, spalinowych i dymowych. 

Wadliwe działanie wspomnianych 
przewodów może wynikać z: 

Tlenek węgla (czad) – cichy zabójca

Sporządził: mł. kpt. Bogdan Biedka 
Rzecznik Prasowy KP PSP w Brzozowie

- ich nieszczelności, 
- braku ich konserwacji, w tym czyszcze-

nia, 
- wad konstrukcyjnych, 
- niedostosowania istniejącego systemu 

wentylacji do standardów szczelności 
stosowanych okien i drzwi, w związ-
ku z wymianą starych okien i drzwi na 
nowe. 

Piecyk gazowy w małej łazien-
ce bez przewodu kominowego (lub  
z niedrożnym przewodem kominowym), 
może w ciągu jednej minuty wytworzyć 
29 dm� tlenku węgla, dawkę, która może 
zabić. Bądźmy ostrożni w posługiwaniu 
się urządzeniami grzewczymi w okresie 
zimowym!

Więcej szczegółowych informacji 
na stronach: www.straz.gov.pl, www.pod-
karpacie.straz.pl.

Opracowano na podstawie mate-
riałów KG PSP w Warszawie i KW PSP 
w Rzeszowie.
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Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 28. 01. 2010 r.

9. Malarz szkła
10. Spedytor
11. Pracownik biurowy 
     (znajomość j. ang. lub j. niem.)

1. Sprzedawca (prawo jazdy kat. B)
2. Kucharz
3. Operator wiertnicy 
4. Krojacz tkanin

5. Frezer
6. Operator koparko-ładowarki
7. Operator dźwigu
8. Zdobnik szkła

W dniu 10.09.2009 r. został ogłoszony przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Rzeszowie konkurs na składanie wniosków o dofi-
nansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki Priorytet VI, Działanie 6.1., Poddziałanie 6.1.2 ukie-
runkowanych na poprawę dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie 
aktywności zawodowej w regionie.

W ramach składanych wniosków możliwe jest sfinansowanie 
projektów: służących wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb 
zatrudnienia w regionie, m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, bada-
nia rynku pracy, w tym:  upowszechnianie pośrednictwa pracy i po-
radnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie 
zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy, szkolenia 
dla  publicznych służb zatrudnienia działających na terenie regionu, 
powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowa-
nych przez nie zadań. W ramach projektów możliwe jest również  
sfinansowanie  prowadzenia, publikowania i upowszechnianie ba-
dań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, m.in. 
w zakresie:  przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych za-
wodów, sektorów/branż oraz  przewidywanych oczekiwań praco-
dawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych. 

PUP przygotował projekt pięcioletni realizowany w okresie 
01.01.2010 – 31.12.2014 r. Projekt ten w rankingu powiatów woje-
wództwa podkarpackiego uzyskał I miejsce, otrzymując w trakcie 

oceny merytorycznej  94 punkty. W ramach projektu zapla-
nowano dofinansowanie pięciu etatów pośredników pracy 
i doradców zawodowych. Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami stanowiska te zaliczane są do personelu kluczowe-
go urzędu pracy. Ponadto w ramach projektu zaplanowano 
szkolenia dla 12 pracowników PUP związane bezpośrednio 
z tematyką zadań wykonywanych na stanowisku, dwa ba-
dania lokalnego rynku pracy dotyczące bezpośrednio prze-
widywanej sytuacji i zapotrzebowania pracodawców na 
pracowników w sektorach dominujących na terenie powiatu 
brzozowskiego tj. handlu i usługach oraz przygotowanie ka-
talogu usług promującego usługi powiatowego urzędu pra-
cy. 

Wartość projektu 819 000 PLN. W tym dofinanso-
wanie Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 85% 
tj. 696 150 PLN, a wkład własny 15% - 122 850 PLN. Wkład 
własny zostanie sfinansowany z Funduszu Pracy będącego 
w dyspozycji PUP oraz budżetu Urzędu. Środki te stanowić 
będą uzupełnienie do wynagrodzeń pracowników zatrudnio-
nych w ramach projektu.

Małgorzata Matelowska
Kierownik Działu Programów i Instrumentów Rynku Pracy                                                                                               

w PUP w Brzozowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Brzozowie już po raz trzeci realizuje projekt pn. „Pro-
gram aktywizacji zawodowej w powiecie brzozowskim”. 
Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja 
integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnie-
nie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upo-
wszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra 
pomocy rodzinie. 

Celem projektu w 2010 r. jest aktywizacja społecz-
na i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie 
szans i przygotowanie do życia społeczno-zawodowego 
wychowanków  opuszczających rodziny zastępcze. Projekt 
skierowany jest do mieszkańców powiatu brzozowskiego 

– osób bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, legitymują-
cych się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz do wychowanków 
opuszczających rodziny zastępcze. 

Osoby biorące udział w projekcie objęte zostaną treningiem 
kompetencji i umiejętności społecznych oraz doradztwem zawodo-
wym, co pozwoli na odpowiednie zakwalifikowanie uczestników na 
szkolenia specjalistyczne, które umożliwią im podniesienie kwalifi-
kacji zawodowych. Projektem objętych zostanie docelowo dwana-
ście osób niepełnosprawnych oraz sześciu wychowanków opuszcza-
jących rodziny zastępcze.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe 
informacje uzyskają w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Brzozowie, ul. 3-go Maja 43, pok. 18, lub telefonicznie 
013 43 420 45.

  Agnieszka Wziątka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

AKTYWIZACJA  OSÓB  BEZROBOTNYCH  W  REGIONIE
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Psychologia, transport, stosunki między-
narodowe, ekonomia, to najczęściej wymienia-
ne kierunki, które chcieliby studiować uczniowie 
I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie. Te  
i inne specjalności reklamowane były przez uczelnie  
w ramach oferty edukacyjnej podczas Podkarpa-
ckich Spotkań Edukacyjnych Brzozów 2010 zorga-
nizowanych 19 stycznia br. w brzozowskim ogólnia-
ku i odbywających się pod honorowym patronatem 
Zygmunta Błaża – Starosty Brzozowskiego, który 
wraz z Dorotą Kamińską – Dyrektor I LO, dokonał 
uroczystego otwarcia uczelnianej giełdy. W Podkar-
packich Spotkaniach Edukacyjnych uczestniczyli 
również: Ewa Tabisz – Sekretarz Powiatu Brzozow-
skiego, Stanisław Pilszak – Dyrektor Powiatowego 
Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół, 
Jerzy Olearczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Ekono-
micznych w Brzozowie i Jan Prejsnar – Dyrektor 
Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie.

Taniej i spokojniej
Wśród 11 uczelni, prezentujących kierunki, 

na których kształci się studentów, były placówki 
z naszego regionu: Sanoka, Krosna i Jasła. Naukę 

kontynuuje w nich spora część absolwentów brzozowskich szkół ponadgim-
nazjalnych. – Młodzież z Brzozowa (wraz z Leskiem) stanowi pod względem 
liczebności drugą grupę studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Sanoku. To najlepiej świadczy o zainteresowaniu młodych ludzi z tego 
miasta i okolic naszą uczelnią – mówi Marcin Owsiak – pracownik Biura 
Karier, Promocji i Współpracy z Zagranicą PWSZ w Sanoku. Do studiowa-
nia w grodzie Grzegorza ma zachęcać między innymi dynamiczny rozwój 
tamtejszej uczelni, wprowadzanie do edukacyjnej oferty nowych kierunków 

studiów. – Od nowego roku akademickiego będziemy kształcić na 
kierunku ratownictwo medyczne, natomiast czekamy na pozytywną 
opinię ministerstwa w sprawie rozpoczęcia nauki na filologiach: 
słowackiej, ukraińskiej i rosyjskiej – opisuje plany uczelni Marcin 
Owsiak. Podkreśla ponadto, że atutem PWSZ-u jest niewielka od-
ległość od Brzozowa. Owsiak obliczył, iż student uczący się w Sa-
noku, a nie na przykład w Krakowie, może zaoszczędzić 11 tysię-
cy złotych na różnych opłatach i dojazdach w ciągu roku. Sanocki 
PWSZ jest też atrakcyjny dla studentów z innych regionów Polski. 
– Studiuje u nas młodzież między innymi z Krakowa, Warszawy, 
czy Lublina – dowodzi Marcin Owsiak. Dodaje też, że w sanockiej 
szkole wyższej panuje koleżeńska atmosfera, daleka od rywaliza-
cji spotykanej na dużych uczelniach. – U nas nie ma tzw. wyści-
gu szczurów. Studenci wymieniają się notatkami, a zdarza się, że  

w dużych miastach sprzedają zapiski. Sam spotkałem się w Inter-
necie z ogłoszeniem: „Sprzedam notatki z całego roku za 70 zło-
tych” – stwierdza pracownik PWSZ w Sanoku. Podobnie zachę-
cają w konkurencji, czyli krośnieńskiej PWSZ, podkreślając swój 
dorobek, tradycję i akcentując korzyści finansowe dla studentów 
z powiatu brzozowskiego decydujących się na studia w Krośnie. 
– Uczelnia istnieje już 11 rok i studiuje na niej obecnie 4 tysiące 
żaków. Co roku otwieramy nowe kierunki. Nasza oferta eduka-
cyjna jest bardzo ciekawa – mówi Bernardetta Bienia z PWSZ-u  
w Krośnie. Reprezentowane było również Jasło przez Podkarpa-
cką Szkołę Wyższą. Uczelnia kształci na kierunkach: ekonomia 
oraz transport. – Studenci mają okazję odbywać zagraniczne prak-
tyki w Grecji, Niemczech, czy USA – zachęcają do kontynuowania 
nauki w Jaśle jej studentki – Joanna Janik i Angelika Myśliwiec. 
O studiowaniu transportu myśli Michał Tympalski, uczeń II klasy 
LO w Brzozowie. – Po pierwsze lubię podróżować, po drugie nie 

wykluczam prowadzenia firmy transportowej. To kierunek zgodny 
z moimi zainteresowaniami – twierdzi Michał. Studenci z uczelni z Sanoka, 
Krosna i Jasła kończą naukę po 3 latach z tytułem licencjata lub inżyniera. 
Mogą oczywiście kontynuować edukację na innych uczelniach i po 2 kolej-
nych latach uzyskać magisterium.

W brzozowskim liceum młodzież mogła poznać oferty wyższych uczelni

Gdzie na studia?

Giełda uczelni wyższych cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży

Uroczyste otwarcie Podkarpackich Spotkań Edukacyjnych - Brzozów 2010

Uczniowie zapoznają się z ofertą Politechniki Rzeszowskiej
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Tradycją brzozowskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych stała 
się akcja „Mikołajki”. Od kilku lat uczniowie zbierają środki pienięż-
ne dla podopiecznych mieszkających w Domu Pomocy Społecznej dla 
Dzieci Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. I w tym roku nie 
zawiedli. W zbiórce wzięła udział duża grupa uczniów naszej szkoły, 
a wśród nich: Rafał Rzepka, Bożena Suwała, Gracjana Cwynar, Ali-
cja Dąbrowska, Aleksandra Fejdasz, Lidia Świnicka, Gabriela Wójcik, 
Michał Rymarz, Izabela Ślączka, Justyna Lubas, Piotr Rymarz, Aneta 
Kurzydło, Dorota Kuczma, Sylwia Mrozek, Katarzyna Koczarga, Na-
talia Gaworecka, Elżbieta Pietrasz.

14 grudnia 2009 roku wyruszyli na ulice miasta, odwiedzili brzo-
zowskie instytucje, hurtownie i sklepy z prośbą o finansowe lub rze-
czowe wsparcie podopiecznych domu. I jak każdego roku mieszkańcy 
Brzozowa i okolic nie zapomnieli o wrzuceniu choćby symbolicznej 
złotówki do kwestarskiej puszki. Mimo niesprzyjącej aury uczniowie 

wytrwale przemierzali ulice miasta. Udało się im zebrać 
tego dnia ok. 1624 zł. Suma ta wielkością odpowiada ze-
szłorocznej pomocy dla dzieci.

Zebrane fundusze zostały przekazane 22 grudnia 
2009 roku w Domu Pomocy Społecznej na ręce Siostry 
– Dyrektor ośrodka, przez delegację uczniów SU ZSE. 
Najprawdopodobniej pieniądze zostały przeznaczone na 
zakup pidżam dla dzieci zamieszkujących dom.

Uczniowie ZSE wraz z opiekunami Samorządu 
Uczniowskiego i Dyrekcją serdecznie dziękują za okaza-
ną pomoc i życzliwe przyjęcie wolontariuszy. 

ZSE dla Caritas

Już po raz drugi w ZSB od-
był się Turniej wiedzy z zakresu 
drogownictwa. Patronem i funda-
torem nagród jest SKANSKA,  fir-
ma współpracująca z naszą szkołą 
już od kilku lat. Konkurs cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem 
wśród młodzieży, ponieważ oprócz 
sprawdzenia stopnia opanowania 
materiału z przedmiotów zawodo-
wych dodatkową atrakcją są nagro-
dy ufundowane przez sponsora. 

Nagrody są przyznawane  
w dwóch kategoriach: odpowiednio 
premiowane są trzy pierwsze miejsca w II i III klasach technikum  
drogowego. Testy sprawdzające wiadomości uczniów przygotowu-

ją w porozumieniu z firmą Skanska 
nauczyciele uczący przedmiotów 
zawodowych naszej szkoły. 

W tym roku komisja kon-
kursowa wyłoniła następujących 
uczniów, klasa II technikum dro-
gowe: Krystian Czubski (I m.), Pa-
weł Adamski (II m.), Artur Ząbek  
i Maciej Pecka (III m.) oraz klasa 
III technikum drogowe: Bogusław 
Borek (I m.), Dawid Bok (II m.), 
Mateusz Czubski i Sławomir Ja-
niga (III m.). Nagrody wręczyła 

przedstawicielka firmy SKANSKA  
Katarzyna  Maciołek oraz Dyrektor Szkoły Jan Prejsnar. Na-
grodzonym serdecznie gratulujemy. 

Turniej wiedzy z zakresu drogownictwa

Wręczenie nagród przez K. Maciołek i Dyrektora J.Prejsnara

Mariusz Dydek

W Polskę za wiedzą
Uczniowie z brzozowskich szkół ponadgimnazjal-

nych, planujący po maturze naukę na uczelniach zlokali-
zowanych w większych miastach w kraju, też mogli za-
poznać się z atrakcyjnymi ofertami, na przykład Szkoły 

Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. – Pracu-
je u nas cała czołówka polskiej psychologii. To kierunek  
z przyszłością. W zasadzie w każdej branży potrzebny jest 
dzisiaj psycholog. Coraz więcej firm, czy instytucji za-
trudnia psychologów – zachwala swój kierunek Bartosz 
Jaszczak, student IV roku. Oferta wrocławskiej uczelni 
koresponduje z kolei z zainteresowaniami Sebastiana 

Kufla, również drugoklasisty z I LO. – Psychologia jest od gimna-
zjum moją pasją. Chcę pomagać ludziom, a psychologia jest dobrym 
kierunkiem, żeby zrealizować te zamierzenia – podkreśla Sebastian. 
Przedstawiciele Politechniki Rzeszowskiej, także uczelni popularnej 
wśród brzozowskich absolwentów, odpowiadali na pytania zaintere-
sowanych dotyczące warunków rekrutacji, kierunków studiów, miejsc  
w akademikach, czy kosztów studiowania. – Politechnika wpisała się już  
w uczelnianą mapę nie tylko regionu, ale również Polski. Mamy cie-
kawą ofertę, którą cały czas rozszerzamy. Mamy też atrakcyjny system 
stypendialny – informuje dr Paweł Hydzik z Wydziału Zarządzania 
Politechniki Rzeszowskiej. Na uczelni planowane jest uruchomienie 
takich kierunków, jak: stosunki międzynarodowe, finanse i rachunko-
wość. Naukę na tych kierunkach planuje Alicja Malina z II klasy lice-
um. – Chciałabym poznawać świat, zajmować się sprawami międzyna-
rodowymi. Studiowanie stosunków międzynarodowych stwarza właśnie 
takie możliwości – podkreśla Alicja. W brzozowskim liceum prezen-
towały się ponadto: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rze-
szowie, Politechnika Krakowska, Krakowska Akademia im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna  
w Rzeszowie, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska  
w Przemyślu, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych 
w Kielcach. – Mogliśmy porozmawiać z osobami, które mają na co 
dzień kontakt z poszczególnymi uczelniami, czyli uzyskać na miejscu 
sporo cennych informacji o uczelniach, czy kierunkach, z którymi pla-
nujemy związać swoją studencką przyszłość – podsumowują Dariusz 
Bąk i Michał Klepacki z brzozowskiego liceum.  

Sebastian Czech

Pamiątkowe zdjęcie uczniów I LO w Brzozowie

Sabina Karnasiewicz
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Początek listopada był okresem in-
tensywnych przygotowań do kiermaszu. 
To czas gromadzenia potrzebnych mate-
riałów, dzielenia się pomysłami i dotych-
czasowymi doświadczeniami związanymi 
z wykonywaniem ozdób świątecznych. 
Uczennice naszej szkoły z zapałem praco-
wały tworząc różnego rodzaju dekoracje. 
Wszystko to po to, by nieść pomoc.

W dniach od 9 do 11 grudnia  
2009 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych 

w Brzozowie odbywał się kiermasz świą-
teczny. Wykonane przez uczennice klas II TEb i IV TEb prace cieszyły 
się dużym zainteresowaniem zarówno nauczycieli jak i uczniów.

Każdy mógł znaleźć coś dla siebie: misternie wy-
konane aniołki i bałwanki z masy solnej, urocze aniołki 
makaronowe i gipsowe, gwiazdki robione na szydełku 
czy frywolitki, ozdoby i choinki z szyszek oraz ręcznie 
robione kartki świąteczne. Cel bowiem był szczytny: po-
moc uczniowi naszej szkoły, który zmaga się z chorobą 
nowotworową.

Wspierali nas nie tylko nauczyciele i uczniowie 
naszej szkoły, ale także osoby prywatne i instytucje 
powiatu brzozowskiego. Rezultaty naszej akcji przero-
sły nasze najśmielsze oczekiwania. Zebraliśmy kwotę  
w wysokości 1810 zł, którą przekazaliśmy naszemu ucz-
niowi w dniu 16 grudnia br. Pragnę zauważyć, że akcja 
ta przyczyniła się do uwrażliwienia młodzieży na potrze-
by drugiego człowieka. Nie bez znaczenia jest również 
aspekt wychowawczy podjętych działań oraz wzajemna 
współpraca i zaangażowanie nauczycieli i młodzieży na-
szej szkoły.

Chciałabym gorąco podziękować wszystkim za 
okazane serce, zrozumienie i wsparcie naszej akcji cha-
rytatywnej.

„To, co możesz uczynić, jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, 
ale właśnie jest tym, co nadaje znaczenie twojemu życiu”.

(Albert Schweitzer)

Magdalena Dmitrzak

Kiermasz świąteczny

Uczestniczki kiermaszu

Prezentacja ozdób wykonanych przez uczennice klas II i IV TE

Jedna ze świątecznych ozdób

AGENCJA  RESTRUKTURYZACJI I  MODERNIZACJI  ROLNICTWA
BIURO  POWIATOWE  W  BRZOZOWIE

Rok 2009 był dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa okresem wytężonej pracy oraz był to dobry czas dla 

rolników korzystających z unijnej po-
mocy finansowej. Na konta bankowe 
rolników oraz innych beneficjentów z te-
renów wiejskich Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa przekazała  
w 2009 r. około 18,7 mld zł, w tym blisko 
7 mld zł z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013. Kwota wypłacona 
w ciągu 3 lat z tego Programu wzrosła do 
ponad 11,37 mld zł i jest ponad dwukrot-
nie wyższa od zrealizowanej do końca 
2008 r. Przyspieszenie wypłat umożliwi-
ły wprowadzone zmiany organizacyjne  
i restrukturyzacja zatrudnienia w Agencji 

oraz pełne akredytacje przyznane przez ministra finansów na ko-
lejne działania z tego programu. Przedsięwzięcia podjęte w Cen-
trali i w biurach terenowych Agencji przyspieszyły przyjmowanie 
i rozpatrywanie wniosków oraz wypłacanie pomocy finansowej. 

Na sprawniejsze zarządzenie unijnymi funduszami wpływa 
też przeprowadzona  modernizacja infrastruktury informa-
tycznej Agencji. Był to również rok dwóch ważnych dla ARi-
MR rocznic: 15-lecia wypełniania służebnej misji wobec wsi, 
rolnictwa i całego sektora rolno-spożywczego oraz 5-ciolecia 
funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej.

Sprawnie przebiega realizacja płatności obszarowych 
za 2009 r. Pieniądze z tego tytułu ARiMR przelała do końca 
grudnia na konta bankowe ponad 745 tys. rolników. Otrzymali 
oni blisko 6,2 mld zł. Realizację tych dopłat Agencja rozpoczę-
ła, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, od 1 grudnia 2009 r.  
i powinna zakończyć do 30 czerwca roku następnego. Płat-
ności bezpośrednie za 2009 r. przekazywane były w pierw-
szej kolejności rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały  
z powodu klęsk żywiołowych. Ponadto właściciele dużych 
gospodarstw nie musieli czekać na te płatności dłużej niż po-
zostali rolnicy. Na realizację dopłat bezpośrednich za 2009 
rok przewidziano łącznie około 12,6 mld zł. Jest to kwota  
o blisko 40% wyższa od tej, która wypłacona została za 2008 
rok. W powiecie brzozowskim w 2009 roku o płatności ob-

Podsumowanie działalności ARiMR BP

Dariusz Kamiński - Kierownik 
Biura Powiatowego ARiMR 

w Brzozowie
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PRZEWODNIK  ROLNIKA
szarowe ubiegało się 4349 rolników. Na dzień 15.01.2010 
r. Biuro Powiatowe ARiMR w Brzozowie w zakresie płat-
ności obszarowych wydało decyzje dla 4208 producentów 
na łączną kwotę 9.253.576,56 zł, co stanowi 96,7% wszyst-
kich złożonych wniosków. 

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Marka Sawickiego, Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła 16 października wypła-
canie pieniędzy rolnikom prowadzącym działalność na tere-
nach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warun-
kach gospodarowania. Nigdy dotąd ARiMR nie rozpoczynała 
tak wcześnie realizacji tych dopłat, a sam proces wypłaty pie-
niędzy  przebiega bardzo sprawnie. Do 30  grudnia ARiMR 
przekazała na konta bankowe ponad 620 tys. rolników ponad 
1 mld zł. Agencja wyda na realizację dopłat ONW za 2009 r. 
w sumie około 1,3 miliarda zł, a płatności te przysługują oko-
ło 750 tys. rolników. W ramach płatności z tytułu wspiera-
nia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania ONW w powiecie brzo-
zowskim w roku 2009 zostało złożonych 1493 wniosków.  
W okresie od 16 października 2009 roku do 15 stycznia 
2010 roku Biuro Powiatowe ARiMR w Brzozowie wydało 
decyzje ONW odnośnie 1286 wniosków na łączną kwotę 
993.991,86 zł, co stanowi 86% wszystkich złożonych wnio-
sków. 

Główna uwaga ARiMR skupiała się na wdrażaniu Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jest 
to największy taki Program realizowany w Europie, którego 
budżet wynosi ok. 17,2 miliardów euro. Agencja przeprowa-
dziła drugi nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw 
rolnych”, „Ułatwianie startu młodym rolnikom, „Różnico-

wanie w kierunku działalności nierolniczej, „Zwiększanie wartości 
dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, „Zalesianie grun-
tów rolnych oraz gruntów innych niż rolne”. Uruchomione zostały 
cztery nowe działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 
„Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”, „Ko-
rzystanie z usług doradczych przez rolników i właścicieli lasów” 
i „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez 
katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”. Od-
działy Regionalne i Biura Powiatowe przyjęły ponad 50 tys. wnio-
sków od beneficjentów ubiegających się o wsparcie finansowe  
z działań wdrażanych bezpośrednio przez ARiMR. Sześć działań, 
w ramach zadań delegowanych przez ARiMR, uruchomiły samo-
rządy wojewódzkie a po jednym Agencja Rynku Rolnego i Funda-
cja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). 

W ramach nowego programu operacyjnego dla rybactwa 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007-2013” ARiMR wdraża czternaście 
działań. Wsparcie wypłacane z tego Programu rybakom wyno-
si blisko 198 mln zł. W ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Planu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2004-2006 Biuro Powiatowe ARiMR w Brzo-
zowie obsługuje następujące działania: renty strukturalne, zale-
sianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rol-
ne, wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych, wsparcie 
gospodarstw niskotowarowych, korzystanie z usług doradczych 
przez rolników i właścicieli lasów, wspieranie działalności rolni-
czej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowa-
nia ONW oraz dostosowanie gospodarstw do Standarów UE. 

Kwota wypłaconych środków oraz liczba złożonych wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 oraz Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 w Biurze Powiatowym 

ARiMR w Brzozowie w 2009 roku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013

Ilość złożonych wniosków 
w 2009 roku (szt.)

Kwota wypłaconych 
środków w 2009 roku (zł)

Renty strukturalne kontynuacja 189.295,29
Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 14 42.144,60
Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych 81 128.896,75
Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych wa-
runkach gospodarowania ONW

1493 993.991,86

Korzystanie z usług doradczych przez rolników i właścicieli lasów 21 -
Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
Renty strukturalne kontynuacja 1.265.404,76
Zalesianie gruntów rolnych kontynuacja 90.388,30
Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych 89 326.629,36
Wsparcie gospodarstw niskotowarowych kontynuacja 1.173.364,88

Łącznie: 4.210.115,80

Dariusz Kamiński 
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR 

w Brzozowie

6 marca 2010 r. w godz. od 9.00 do 13.00 w Urzędzie Skarbowym 
w Brzozowie odbędą się „Dni Otwarte”, których celem jest przybliżenie 
podatnikom specyfiki pracy urzędu skarbowego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie informuje również, że: 
- w dniu 24 kwietnia 2010 r. (sobota) Urząd Skarbowy w Brzozowie bę-

dzie czynny w godz. od 9.00 do 13.00,
- w dniach od 26 kwietnia do 30 kwietnia 2010 r. zostaną wydłużone 

godziny pracy Urzędu Skarbowego Brzozowie. W wymienionych dniach 
urząd będzie czynny w godz. od 7.15 do 18.00.

„Dni Otwarte” Urzędu Skarbowego w Brzozowie
 W wyżej wymienionych dniach podatnicy 

mogą złożyć zeznanie roczne za 2009 r. oraz uzy-
skać pomoc w sprawach dotyczących rozliczenia 
rocznego w zakresie podatku dochodowego od osób 
fizycznych za 2009 r. Dodatkowo klienci urzędu  
w powyższych sprawach mogą uzyskać informacje 
pod numerem tel. (0-13) 4341836. 

Zdzisław Mamak
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie
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Początek 2010 roku dla Chóru Kamerton działającego przy 
Szkole Podstawowej w Haczowie okazał się szczególnie pomyślny. 
Chór, którego opiekunem jest Marta Sobota został laureatem szesna-
stej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Kazi-
mierza Szwarlika w Będzinie w kategorii chóry. To wielkie osiągnie-
cie, gdyż festiwal ten to jeden z największych festiwali kolęd w kraju. 
Dyrektorem Festiwalu a zarazem jego twórcą jest ks. Piotr Pilśniak. 

Konkurs przebiega w dwóch etapach: eli-
minacje regionalne (w 25 miastach Polski 
oraz w Równem na Ukrainie) oraz finał 
w Będzinie. Patronat honorowy nad XVI 
edycją sprawowała Maria Kaczyńska.

Jak wspomina opiekunka i dyrygent 
Chóru Marta Sobota – droga do tego suk-
cesu była długa, pełna poświęceń i żmudnej 
pracy. By zaprezentować swoje 
umiejętności w Będzinie chórzy-
ści musieli przejść przez elimi-
nacje – przesłuchania regional-

ne miały miejsce 15 grudnia ub.r.  
w Sanoku. Tam spośród 40 wyko-

nawców do finału jury zakwalifikowało tylko czterech. W tej 
szczęśliwej czwórce znalazł się również Kamerton.

Finał w Będzinie odbył się w dniach od 7 do 10 stycz-
nia br. Wystąpiło 1600 osób: 26 chórów, 5 scholi, 24 ze-
społy wokalne, 14 zespołów wokalno – instrumentalnych, 
9 duetów i 49 solistów. W skład jury weszli: prof. Ryszard 
Handke z Akademii Muzycznej  
w Poznaniu, prof. Mirosława Kna-
pik z Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach oraz ks. prof. Kazimierz 
Szymonik z  Akademii Muzycznej 
w Warszawie. Ogłoszenie wyni-
ków i Koncert Galowy Laureatów 
miał miejsce w Sanktuarium Pol-
skiej Golgoty Wschodu. Niestety 
ze względu na złe warunki drogowe 
Chór  Kamerton na Koncert Galowy 
nie dojechał. W Będzinie chórzyści 
przebywali pod opieką Małgorzaty 
Szmyd, Dominiki Boboli oraz ks. 
Bartosza Rakoczego. 

Wielkie sukcesy młodych artystów z Haczowa

Lista członków Chóru Szkolnego 
Kamerton uczestniczących 

w finale XVI Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek w Będzinie: 

Karolina Czapor, Anna Rygiel, Gabriela Ziemiańska c. 
Małgorzaty, Katarzyna Pelc, Patrycja Ekiert, Angelika 
Szafran, Kamila Kiełbasa, Aleksandra Wojtoń, Sylwia 
Ślemp, Klaudia Lewtak, Anna Małkuch, Emilia Szmyd, 
Emilia Ziemiańska, Iga Adamowicz, Magdalena So-
chacka, Aleksandra Mraz, Jakub Ladziński, Wiktoria 
Szyndlar, Wiktoria Ziemiańska, Justyna Kaczkowska, 
Karolina Markiewicz, Monika Błaż, Gabriela Ziemiań-
ska, Kamila Ziemiańska, Aneta Rozenbajgier, Klau-
dia Rygiel, Natalia Leśniak, Anita Gerlach, Karolina 
Matusz, Dominika Pojnar, Ewelina Janocha, Martyna 
Rozenbajgier, Aleksandra Ziemiańska, Anna Ziemiań-
ska, Katarzyna Rapa, Sara Bania, Kinga Czapor, Maria 
Karwat, Sylwia Sochacka, Magda Kohut, Paweł Foryś, 
Anna Foryś, Ewa Foryś, Aneta Romańczuk, Aniela Poj-
nar, Anita Śnieżek, Klaudia Pelc, Sara Rodzaj.XVI Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie

Dyrygentka Chóru i jej podopieczni składają ser-
deczne podziękowania za pomoc i wsparcie Dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej Grzegorzowi Sobocie i Dyrektor 
Gimnazjum w Haczowie Helenie Zawadzie oraz Wójtowi 
Gminy Haczów Stanisławowi Jakielowi.

Werdykt jury Festiwalu w Będzinie
Kategoria: Chóry 
Dzieci:
1. Chór „KAMERTON” ze Szkoły Podstawowej i Gim-

nazjum w Haczowie – nagroda ufundowana przez Mar-
szałka Województwa Śląskiego Bogusława Śmigielskie-
go i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego 
Michała Czarskiego,

2. Dwa drugie miejsca:
- Chór Dziewczęcy „PUELLARUM 
CANTUS” z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej Nr 11 w Stalowej Woli 
- Międzyszkolny Chór z Rybnika 
3. Dwa trzecie miejsca:
- Chór „WIOLINKI” ze Szkoły Pod-
stawowej w Łukowej – Chór Dzie-
cięcy z Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I i II st. im. H. Wieniaw-
skiego w Łodzi.

 Kolejne zwycięstwo Chór 
Kamerton oraz solistki chóru odnie-
śli na XII Festiwalu Kolęd i Pasto-
rałek w Miejscu Piastowym. Ogło-

szenie wyników i koncert laureatów 
odbyło się 17 stycznia br. Kamerton otrzymał I nagrodę  
w kat. chóry, Aneta Rozenbajgier - uczennica kl. III gimna-
zjum - I nagrodę w kat. wiek pow. 14 lat, Katarzyna Rapa  
z I klasy gimnazjum - Grand Prix Festiwalu. 

Marta Sobota - opiekun 
chóru „Kamerton”

Katarzyna Rapa

Aneta Rozenbajgier

Opracowała: Magdalena Pilawska
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INFRASTRUKTURA  
DROGOWA

1. Modernizacje oraz remonty dróg z udziałem 
środków: Brzozów – Turze Pole (2 odcinki) 463 mb., 
Brzozów – Wara (5 odcinków) 4 130 mb.,  Domaradz – 
Przysietnica 250 mb., Humniska – Górki – Strachocina 
(4 odcinki) 4 100 mb., Krzemienna – Ulucz (2 odcinki) 
1 090 mb., Niebocko – Grabówka - Falejówka (4 odcin-
ki) 3 250 mb., Barycz – Izdebki 820 mb., Nozdrzec – 
Łubno 650 mb.,  Blizne – Golcowa (5 odcinków) 2 750 
mb., Jasienica Rosielna – Brzozów (2 odcinki) 780 mb., 
- Jasienica Rosielna (Podlas) 500 mb., Krosno - Jasie-
nica Rosielna (3 odcinki) 1 265 mb., Orzechówka – Za-
górze (3 odcinki) 1 180 mb., Brzezianka – Stara Wieś 
(6 odcinków) 1 775 mb., Dynów – Jabłonica Ruska (3 
odcinki) 1 700 mb., Dydnia – Wydrna 300 mb., Izdebki 
– Obarzym 400 mb., Sanok – Jawornik Ruski 4 407 
mb., Huta Poręby przez wieś 270 mb.,  Humniska przez 
wieś (2 odcinki) 695 mb., Wzdów – Besko 450 mb., Ja-
sienica Rosielna – Blizne 1 225 mb., Izdebki – Hłudno 
(2 odcinki) 765 mb., Wara – Jawornik Ruski 300 mb., 
Krzemienna - Witryłów - Jurowce 11 382 mb.

Długość łącznie 44 495 mb. 

 Koszt ogółem       10 065 465 zł 
W tym: Środki MSWiA   4 351 670 zł 
              RPO WP              2 983 222 zł 
Środki własne        2 710 573 zł (26,9 %)
Środki gminne             20 000 zł (0,2 %)

2. Przebudowa dróg z udziałem środków z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego: Krzemienna - Witryłow – Jurowce  
400 mb. - zakończenie inwestycji, Barycz – Nozdrzec  
14 000 mb. - kontynuacja przebudowy drogi. Realiza-
cja przebudowy tych dróg zakończy się w 2010 r.

Długość łącznie 14 400 mb.

Koszt ogółem         5 309 529 zł 
W tym:  Środki RPO WP   3 716 244 zł (70%)
Środki własne          1 593 285 zł (30%)

3. Budowa i remonty chodników
- budowa chodnika przy drodze Jasienica Rosielna  

– Blizne w miejscowości Jasienica Rosielna 125 mb.,  
budowa chodnika przy drodze Jasienica Rosielna 
- Orzechówka w miejscowości Orzechówka 140 mb.,  
budowa chodnika przy drodze Domaradz - Przysiet-
nica w miejscowości Domaradz 147 mb. 

Długość łącznie 412 mb. 

Koszt ogółem   243 446 zł 
W tym: Środki własne  127 083 zł (52,2)
Środki gminne  116 363 zł (47,8%)

Koszt ogółem    230 580 zł 
W tym: Środki MSWiA  184 464 zł (80%)
Środki własne     46 116 zł (20%)

5. Przebudowa i remonty mostów: przebudowa mostu na drodze Dy-
nów - Jabłonica Ruska w miejscowości Siedliska.

Koszt ogółem    1 247 915 zł 
W tym: Środki MSWiA  998 330 zł (80%)
Środki własne    249 585 zł (20%)

EDUKACJA PUBLICZNA

Zespół Szkół Ekonomicznych: remont posadzek na parterze, 
piętrze i klatce schodowej - 20 200 zł, zakup drzwi do sal i pomiesz-
czeń szkolnych - 2 584 zł, wykonanie ścianki działowej w sali lekcyjnej  
- 1 275 zł, wymiana podłóg w dwóch salach lekcyjnych - 17 666 zł, malo-
wanie parkietu oraz części sal i pomieszczeń szkolnych - 17 459 zł.
Razem: 59 184 zł 

I Liceum Ogólnokształcące: malowanie dachu oraz montaż in-
stalacji odgromowej - 56 562 zł, remont ogrodzenia obiektów szkolnych 
wraz z modernizacją terenu wokół szkoły - 148 750 zł, budowa pomnika 
Kazimierza Wielkiego wraz z tablicą pamiątkową na 100-lecie szkoły  
- 59 857 zł, malowanie korytarzy szkolnych, sal lekcyjnych i sali gim-
nastycznej - 73 671 zł, montaż żaluzji, renowacja drzwi wejściowych  
- 22 685 zł. 
Razem: 361 525 zł

Zespół Szkół Budowlanych: dokończenie remontu elewacji sali 
gimnastycznej i łącznika - 102 254 zł, wykonanie kotłowni gazowej  
w Warsztatach Szkolnych - 34 300 zł, wymiana stolarki drzwiowej we 
wszystkich pomieszczeniach szkoły oraz stolarki okiennej w Warsztatach 
Szkolnych - 32 673 zł, malowanie części pomieszczeń szkolnych oraz 
sali gimnastycznej wraz z uzupełnieniem stropu boazerią drewnianą - 28 
345 zł, zakup szafek i gablot - 12 674 zł, zakup tablic do koszykówki, 
bramek do piłki ręcznej oraz malowanie linii do boisk 7 300 zł, pozostałe 
remonty i zakupy - 15 049 zł. 
Razem: 232 595 zł 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (INTERNAT): 
wymiana części stolarki okiennej oraz przebudowa ścianek, korytarzo-
wych wraz z wymianą stolarki drzwiowej - 22 634 zł, przebudowa klatki 
schodowej wraz z dobudową schodów na poddasze - 42 917 zł, malowa-
nie klatki schodowej, korytarzy i części sal 19 980 zł, demontaż starego  
i montaż nowego oświetlenia - 22 022 zł, zakup pomocy dydaktycznych 
do miejsca zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” - 5 971 zł, prace 
remontowe i modernizacyjne wokół internatu - 22 409 zł.
(SZKOŁA): remont części sal dydaktycznych, wiatrołapu i pomieszczeń 
szkolnych - 1 048 zł.
Razem: 136 981 zł

4. Zabezpieczenie osuwisk i odtworzenie korpusu drogowego
Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpiecze-
nia osuwisk w ciągu drogi powiatowej Brzozów – Wara (w lesie pomię-
dzy Przysietnicą a Rudawcem). 

Ogółem na oświatę w roku 2009 wydatkowano 
kwotę 790 286 zł

Najważniejsze  zadania  zrealizowane

(72,9%)
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1. Realizacja zadań realizowanych w ramach działalności PCPR 
m.in.: Utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Brzozowie 315 
626 zł, utrzymanie wychowanków placówek na terenie innych po-
wiatów 178 789 zł, pomoc finansowa na częściowe pokrycie kosz-
tów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 
spokrewnionych i niespokrewnionych 597 684 zł, kontynuowanie 
nauki przez pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych 91 408 
zł, pomoc dla usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków 
rodzin zastępczych 72 428 zł.

Łączna wartość zrealizowanych zadań 
przez PCPR - 2 020 002 zł

2. Realizacja programu wyrównywania różnic między regiona-
mi z udziałem środków PFRON: zakup samochodów do przewo-

zu osób niepełnosprawnych dla Gminy Jasienica Rosielna  
i Nozdrzec 197 310 zł, likwidacja barier architektonicznych 
w budynku Poradni, Oddziału Dziennego i Psychiatrycznego 
Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, SP ZOZ w Jasie-
nicy Rosielnej i Przedszkolu Samorządowym w Brzozowie 
200 874 zł.
3. Zadania realizowane ze środków PFRON otrzyma-
nych zgodnie z algorytmem: przyznanie 2 osobom niepeł-
nosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodar-
czej 66 000 zł, zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy 
dla 4 osób niepełnosprawnych 132 000 zł, dofinansowanie 
turnusów rehabilitacyjnych oraz sportu, kultury i rekreacji 
osób niepełnosprawnych 62 326 zł, dofinansowanie dla 321 
osób niepełnosprawnych zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, 
ortopedycznego 186 210 zł, dofinansowanie kosztów dzia-
łalności dwóch WTZ 1 109 700 zł.

POWIATOWE CENTRUM 
POMOCY RODZINIE

Łączna kwota dofinansowania 
ze środków PFRON - 2 160 750 zł

Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego w Brzozowie

Powiatowe Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Izdebkach

w  2009 r. przez  powiat  brzozowski
Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż 
- Miniony rok uznaję za udany, zarów-
no pod względem inwestycyjnym, jak  
i w sferze kulturalno-edukacyjnej. Stara-
liśmy się maksymalnie wykorzystać wszel-
kie pojawiające się możliwości, o czym 
świadczy pokaźna suma środków finanso-
wych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, 
a wykorzystanych na budowę nowych dróg 
i chodników, remont mostów, odnowę i za-
kup sprzętu dla szkół ponadgimnazjalnych, 
a także inwestycje i zakupy dla Szpitala 

Specjalistycznego w Brzozowie. Jak łatwo zauważyć za priorytety  
w minionym 2009 r. uznaliśmy te dziedziny życia, które są szczególnie 
bliskie mieszkańcom powiatu, mam na myśli komunikację, oświatę  
i ochronę zdrowia. Szczególnie istotne było również efektywne  roz-
wiązywanie problemów związaniem z bezrobociem w powiecie,  
a także dbałość o zagadnienia pomocy społecznej.  W najbliższym 
czasie w Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie nastąpią istotne 
zmiany. A wszystko to za przyczyną  dotacji w kwocie ponad  1.200 
tys. zł  uzyskanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego. Całość projektu zamyka się kwotą ponad 1.800 
tys. zł, w tym ponad 600 tys. pochodzi z budżetu powiatu. Szczegóły 
dotyczące tej inwestycji można przeczytać na str. 3.

Historia naszego kraju, naszej ojczyzny i naszego powiatu 
potoczyła się w taki sposób, że rok 2009 - stał się rokiem wielu waż-
nych rocznic. Jako włodarze powiatu czuliśmy się zobowiązani, by 
te jubileusze uczcić, a wiedzę na ich temat przekazać najmłodszemu 
pokoleniu Polaków zamieszkujących naszą małą ojczyznę. Mając to 
na uwadze zorganizowaliśmy uroczyste powiatowe obchody Święta  
3 Maja, Święta Niepodległości, a także 70 - rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej. Powiat brzozowski wziął udział ponadto w ogólnopol-
skiej akcji „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Akcja miała na celu 
posadzenie ponad 20 tys. dębów na 70- lecie Zbrodni Katyńskiej. 
Jeden dąb symbolizował jedno nazwisko z listy katyńskiej. W inau-
guracji akcji wzięło udział około 2,5 tys. osób. Posadzono ponad 40 
dębów pamięci na terenie wszystkich gmin powiatu brzozowskiego. 
Łącznie w uroczystościach sadzenia dębów na terenie szkół i instytu-
cji wzięło udział około 8 tys. osób, w tym mieszkańcy miejscowości, 
gdzie odbywały się uroczystości, przedstawiciele władz samorządo-
wych szczebla powiatowego, gminnego oraz posłowie na Sejm RP.

W minionym roku ważne jubileusze świętowały również dwie 
szkoły ponadgimnazjalne, dla których organem prowadzącym jest 
powiat: 100-lecie - I Liceum Ogólnokształcące i 50-lecie - Zespół 
Szkół Budowlanych. Była to doskonała okazja do spotkania dla wie-

lu absolwentów obu szkół, byłych i obecnych nauczycieli oraz 
wielu gości, którym losy obu placówek są bliskie. 

Istotnym wydarzeniem w ubiegłym roku był również 
jubileusz 10-lecia istnienia powiatu brzozowskiego W obec-
nym kształcie powiat funkcjonuje od 1 stycznia 1999 r., kiedy 
to reforma administracyjna państwa wprowadziła dwa nowe 
szczeble administracji samorządowej: powiat i województwo. 
Przyczyniło się to do usprawnienia funkcjonowanie admini-
stracji w Polsce. Powiat brzozowski znalazł się wśród ponad 
trzystu powiatów ziemskich, obejmując swym zasięgiem jedną 
gminę miejsko-wiejską (Brzozów) i pięć wiejskich (Haczów, 
Jasienica Rosielna, Domaradz, Nozdrzec i Dydnia). 

 Podsumowując nasze działania w 2009 r. myślę, że  
z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że udało nam 
się zrealizować większość planów i zamierzeń z korzyścią dla 
mieszkańców powiatu i okolic.



22

INFRASTRUKTURA 
DROGOWA

Odremontowana droga powiatowa w Górkach

Nowy most na potoku Jaworka w Siedliskach

Nowa nawierzchnia na drodze w Izdebkach - Rudawcu

Prace remontowe na drodze Humniska - Górki

Droga Krzemienna - Witryłów - Jurowce w trakcie remontu

Najważniejsze  zadania  zrealizowane

Otwarcie mostu w Siedliskach

fot. J. Pempuś
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EDUKACJA 
PUBLICZNA

Nowe posadzki w Zespole Szkół Ekonomicznych  

Pomnik Króla Kazimierza Wielkiego 
przy I Liceum Ogólnokształcącym

Odnowiona elewacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych

W ZSB wymieniono m.in. stolarkę drzwiową oraz położono nowe posadzki

Modernizacja terenu wokół Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w 2009 r. przez powiat brzozowski

Odnowiony dach i elewacja na I LO w Brzozowie
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Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki 
Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza

Razem nakłady w 2009 roku - 14 847 809 zł. 
W tym: Środki własne szpitala - 6 347 683 zł (42,8 %) 

Środki zewnętrzne - 8 500 126 zł (57,2 %) 

1. Nakłady na działania inwestycyjne i remonty. W tym m.in.: 
klimatyzacja Zakładu Radioterapii i RTG - 310 000 zł, przebudowa 
budynku Hotelowca - 368 000 zł, rozbudowa, nadbudowa i przebu-
dowa Bloku Operacyjnego - 2 200 000 zł, rozbudowa z przebudową 
pawilonów szpitalnych - 40 000 zł, przebudowa z rozbudową bu-
dynku administracyjnego z dostosowaniem do potrzeb Prosektorium 
159 000 zł, przebudowa Pralni - 200 000 zł, dostosowanie obiek-
tów dla potrzeb osób niepełnosprawnych - 311 551 zł, przebudowa 

z rozbudową Pawilonu Terapii Megawoltowej - 656 000 zł, 
przyłącz kanalizacji sanitarnej - 150 000 zł, remont sanita-
riatów, sal chorych na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkolo-
gicznej, Radioterapii i Chemioterapii - 52 590 zł, przygoto-
wanie sali porodów rodzinnych - 30 175 zł, przygotowanie 
pomieszczeń pod nowy akcelerator i aparat RTG - 113 545 
zł, utwardzenie dróg i placów - 70 000 zł i budowa myjni dla 
samochodów sanitarnych - 50 000 zł. 
2. Zakup aparatury medycznej, sprzętu komputerowego 
W tym m.in.: akcelerator wysokooenergetyczny z wyposa-
żeniem - 8 390 250 zł, aparat USG - 199 600 zł, stanowisko 
do resuscytacji noworodków wraz z zakupem kardiomonitora 
i respiratora - 83 424 zł, detektor promieniowania Gamma 
Finder - 58 000 zł, videobronchoskop EB-530H z wyposaże-
niem - 128 058 zł, kriostat półautomatyczny dla Zakładu Pa-
tomorfologii - 59 385 zł, sprzęt informatyczny: komputery, 
drukarki, programy - 115 201 zł, pozostały sprzęt medyczny 
i inne zakupy środków trwałych - 331 935 zł.

Najważniejsze  zadania  zrealizowane w 2009 r. przez powiat brzozowski

Rozbudowa Bloku Operacyjnego

Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła - Za duży 
sukces naszego powiatu w 2009 r. uważam wykona-
nie nowej nawierzchni bitumicznej na 44,5 km dróg 
powiatowych. Jest to efekt konsekwentnych zabiegów, 
rozpoczętych jeszcze w 2008 r., dzięki którym powiat 
brzozowski otrzymał na ten cel znaczną pomoc finan-
sową ze źródeł zewnętrznych, zarówno rządowych jak 
i unijnych. Oczywiście nic nie przyszło samo. Wiele 
wysiłku kosztowało nas wdrożenie trudnej procedury 
przy sporządzaniu i rozliczaniu wniosków. W trakcie 
realizacji są kolejne inwestycje drogowe, które zo-
staną zakończone w bieżącym roku. Mam tu na myśli 

przebudowę dwóch odcinków dróg: zakończenie przebudowy drogi Krzemien-
na-Witryłów-Jurowce oraz kontynuacja modernizacji drogi Barycz-Nozdrzec 
na odcinku 14 km. W minionym 2009 roku wybudowano również 412 m 
chodników w miejscowościach Jasienica Rosielna, Orzechówka i Domaradz, 
a na kolejne blisko 4,5 km opracowano dokumentację techniczną. Ponadto 
wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską dla zabezpieczenia osuwisk 
w ciągu drogi powiatowej Brzozów-Wara w miejscowości Przysietnica oraz 
dokonano przebudowy mostu w miejscowości Siedliska. Jej efektem jest nowy 
most, który posiada imponującą nośność 50 ton oraz szerokość użytkową 8 m. 
Jest to most stały jednoprzęsłowy o bardzo solidnej konstrukcji gwarantującej 
długie użytkowanie przez najbliższe dziesięciolecia bez potrzeby dokonywa-
nia remontów.  Z uwagi na poszerzenie drogi w obrębie mostu przebudowano 
również dojazdy. Most ten ma istotne znaczenie, przede wszystkim z uwagi na 
fakt, że tędy właśnie przebiega ważny szlak komunikacyjny łączący powiat 
brzozowski z powiatem sanockim, przemyskim i rzeszowskim. 

Bardzo istotnym elementem funkcjonowania powiatu w ubiegłym roku 
były działania na rzecz brzozowskiego szpitala i ośrodka onkologicznego. 
Dzięki zaangażowaniu dyrekcji szpitala, Zarządu Powiatu i członków Rady 
Społecznej Szpitala zrealizowano szereg inwestycji i remontów, których koszt 
zamyka się imponującą kwotą ponad 14,8 mln zł. Ponadto Szpital Specjali-
styczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markie-
wicza uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie ok. 5 mln zł na 
realizację zadania pod nazwą: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budyn-

ku Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem. Cał-
kowity koszt projektu to ponad 8 mln zł.  Inwestycja 
ta jest w trakcie realizacji.

Nie ma wątpliwości, że wszystkie te zabiegi 
w znacznym stopniu wpływają na jakość i poziom 
świadczonych usług medycznych i powodują, że pod 
wieloma względami ośrodek onkologiczny w Brzo-
zowie dorównuje najlepiej wyposażonym ośrodkom 
w kraju. Ponadto w ubiegłym roku budynek DPS 

w Orzechówce przystosowano na potrzeby ośrodka 
dla pacjentów onkologii leczonych ambulatoryjnie. 
Ośrodek już funkcjonuje i dysponuje 27 miejscami.

Jestem przekonany, że w momencie, gdy 
do wymienionych zagadnień dodamy intensywne 
działania w szkołach ponadgimnazjalnych (prze-
de wszystkim remonty i zakupy w dwóch tegorocz-
nych jubilatkach: w I Liceum Ogólnokształcącym 
i Zespole Szkół Budowlanych) oraz liczne zadania 
z zakresu pomocy społecznej – można stwierdzić, 
że w 2009 roku inicjatywy powiatu brzozowskiego 
w dużej mierze wyszły naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców.

Rozbudowa Zakładu Radioterapii
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Elżbieta Boroń

Brzozowska Szkoła Rodzenia istnieje od września 2002 
roku. Przez ten czas Anna Opalińska, położna prowadząca 
w niej zajęcia, pomogła wszystkim chętnym parom uporać 
się nie tylko z wieloma niewiadomymi dotyczącymi porodu 
i opieki nad mającym się narodzić maleństwem, ale też uspo-
koić kursantów i przygotować do tego wielkiego wydarzenia 
w ich życiu.

- Przychodzą tutaj mili, otwarci i odpowiedzialni lu-
dzie. Zdają sobie sprawę z tego, że poród to nie zabawa, lecz 
ogromny wysiłek, do którego trzeba się odpowiednio przygo-
tować – opowiadała Anna Opalińska. – W dzisiejszych cza-
sach poród przestał już być wstydliwym tematem tabu, o któ-
rym zawsze krążyło wiele, nieraz mrożących krew w żyłach, 
opowieści. Młodzi pytają i chcą znać odpowiedzi. Staram się 
na nie wszystkie odpowiedzieć w najbardziej wyczerpujący 
sposób.

Zajęcia w Szkole Rodzenia odbywają się raz w ty-
godniu – we wtorki o godzinie 17.00. Kurs kosztuje 100 
złotych. – Zajęcia mają na celu przygotowanie kobiety, za-
równo fizycznie jak i psychicznie do porodu. Równie ważne 
jest przygotowanie ojca dziecka do aktywnego uczestnictwa 
w porodzie – opowiadała pani Ania.

Mimo, że wydarzenie jest jedno, jest ono inaczej od-
bierane przez kobietę i mężczyznę. – Kobieta potrzebuje 
przede wszystkim informacji. Chce wiedzieć co ma robić, gdy 

rozpocznie się poród i na co ma zwrócić szczególną uwagę. 
Świadoma tego co dzieje się z jej ciałem, pozbywa się lęku 
i akceptuje proces porodu aktywnie w nim uczestnicząc – tłu-
maczyła położna. – Mężczyzni również potrzebują wsparcia 
i dobrej rady. Często są zagubieni, zbyt opiekuńczy, albo za 
mało cierpliwi. Trzeba ich przygotować na wszystkie zmiany, 
jakie niesie ze sobą ciąża ich ukochanej, poród, a następnie 
pojawienie się maleństwa.

Stres jest jednym z najważniejszych czynników utrud-
niających poród. – Wzmocnienie u przyszłych matek poczu-
cia kompetencji i wiary we własne siły eliminują lęki oraz 
niepotrzebne napięcia – mówiła Anna Opalińska. - Każdy 
poród jest inny, więc staram się przygotować rodzącą i towa-
rzyszącą jej osobę do współpracy z położną i lekarzem, tak 
by przyjście na świat dziecka odbyło się w sposób najlepszy 
z możliwych.

Każde spotkanie w Szkole Rodzenia rozpoczyna się 
częścią teoretyczną. Wśród omawianych tematów można 
znaleźć takie zagadnienia jak: poród fizjologiczny i patolo-
giczny, połóg, karmienie piersią czy kąpiel noworodka. Jest 
też możliwość wejścia na trakt porodowy i zapoznanie się 

z oddziałem i jego personelem. Następnym punktem są ćwi-
czenia fizyczne, relaksacyjne i nauka oddychania. – Usprawniają 
one ciało, poprawiają kondycję i pozwalają na efektywne wyko-
rzystanie sił podczas porodu. Z własnych obserwacji i opowieści 
byłych kursantek wiem, że po zajęciach lepiej radzą sobie one 

z opieką nad noworodkiem i karmieniem piersią – dodała pani Ania.
O sens istnienia Szkoły Rodzenia i uczestnictwa w zaję-

ciach podpytałam uczestników. – Mnie namówił mąż – opowiadała 
z uśmiechem Beata z Leska. – Przyszliśmy tu trochę z ciekawo-
ści, ponieważ wiele znajomych par zachwalało właśnie tę szkołę. 
U nas w Lesku takiej nie ma, a w Sanoku zajęcia nie bardzo nam 
się podobały, głównie z powodu długości jednego spotkania. Jest to 
nasze pierwsze dziecko, więc wszystkie przeżycia są dla nas nowe. 
– O porodach krąży wiele teorii i bajek. Nie ma sensu stresować się 
wiecej niż trzeba. To ważne wydarzenie w naszym życiu i chcemy 
by wszystko odbyło się jak najlepiej. Pani Ania w sposób prosty 
i przejrzysty odpowiada na wszelkie pytania. Podoba nam się też 
charakter prowadzonych zajęć. Są rzeczowe i co najważniejsze nie 
za długie. Poza tym brzozowski szpital ma bardzo dobrą opinię, 
więc lepiej oddać się w ręce specjalistów – dodaje jej mąż Tomek. 
– Nam również odpowiada tematyka. Dotyka chyba najważniej-
szych rzeczy. Faktem jest, że tego wszystkiego można się dowie-
dzieć siedząc przed komputerem i czytając teksty w internecie. My 
jednak wolimy posłuchać. Zresztą zajęcia są bardzo fajnie prowa-
dzone, więc na pewno nie jest to czas zmarnowany – mówili Dorota 
i Krzysiek z Brzozowa.

A jak się ma teoria ze Szkoły Rodzenia do praktyki? 
– W zajęciach w brzozowskiej Szkole Rodzenia uczestniczyliśmy 
przed narodzinami naszego synka – wspominali Edyta i Przemek 
z Sanoka. – Nie mieliśmy pojęcia co nas czeka. Na zajęciach po-
znaliśmy poszczególne etapy porodu, połogu i opieki nad nowo-
rodkiem. Zdobyliśmy, więc wiadomości, które pozwoliły nam świa-
domie uczestniczyć w tym wielkim dla nas wydarzeniu. Zresztą te 
zajęcia pomogły nie tylko mnie, ale i mojemu mężowi, który aktyw-
nie wspierał mnie podczas porodu i przypominał o oddychaniu. Gdy 
rozpoczął się poród i jechaliśmy do szpitala, to dalsze wydarzenia 
nie były już dla nas abstrakcją. Wiedzieliśmy już jak wygląda trakt 
porodowy, ponieważ byliśmy tam wcześniej z panią Anią oraz jakie 
są kolejne etapy porodu. To niwelowało strach. Ważna była jeszcze 
jedna rzecz – pielęgancja noworodka. Wiedzieliśmy, że teoretycznie 
nie będziemy się jej bali – bo to przecież nasze wymarzone dziecko. 
Ale zajęcia dodatkowo wzmocniły naszą pewność siebie, że mimo, 
że dzieciątko jest małe, to nie zrobimy mu krzywdy. Naprawdę go-
rąco polecamy zajęcia, bo później bardzo pomagają w praktyce.

Koi lęki i wzmacnia wiarę we własne siły

Nowo oddana do użytku sala do porodów rodzinnych

Pary uczestniczące w zajęciach Szkoły Rodzenia wraz z położną Anną Opalińską

INFORMACJE  Z  POWIATU
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W Izbie Regionalnej w Krzywem w gminie Dydnia 
18 grudnia 2009 roku Bogumiła Krzywonos społeczny ani-
mator kultury przygotowała z uczniami klas 0-III  SP Filia 
w Krzywem oprawę słowno-muzyczną i wystrój sali gimna-
stycznej na spotkanie wigilijne osób starszych i samotnych ze 
wsi Krzywe, wytypowanych we współpracy GOPS w Dydni 

z sołtysem Krzywego Józefem Toczkiem. Salę zdobiła żywa 
jodełka przybrana ozdobami wykonanymi przez uczniów  
z Gimnazjum w Dydni i artystyczny żłóbek z piernika, upie-
czony przez Barbarę i jej córkę Magdę Kondrackie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Dydni prze-
kazał towar uzyskany od sponsorów matkom dzieci z SP  
w Krzywem, które przygotowały wigilijne potrawy. Był trady-
cyjnie czerwony barszcz z uszkami, gołąbki, kompot z suszu 
oraz piernik.

Zebranych w imieniu sołtysa wsi Józefa Toczka i włas-
nym powitała Krystyna Toczek, Dyrektor SP Filia w Krzywem. 
Wśród zaproszonych gości był Wójt Gminy Dydnia Jerzy  
F. Adamski, Anna Pilawska Specjalista pracy socjalnej GOPS 
w Dydni, Andrzej Kot, Dyrektor SP w Dydni przedstawicielki 
Rady Rodziców, Halina Kościńska z „Brzozowskiej Gazety 
Powiatowej”, Urszula Skrabalak, poetka ludowa z Temeszowa 
i ci najważniejsi - liczne grono seniorów, którzy zostali zapro-
szeni na to niecodzienne, rodzinne, serdeczne spotkanie.

Przewodnicząca Rady Rodziców zaproszonym gościom 
wręczyła choineczki wykonane przez uczniów, a potem zapre-
zentowali się mali wykonawcy. Chłopcy przebrani za pastusz-

ków, dziewczynki w chustach w kwiaty na ramionach (jakie nosiły 
dawniej kobiety na wsi), obok żłobka w strojach z epoki Maryja  
i Józef oraz dwa aniołki – Ola i Gosia Howorko. Dekorację dopeł-
niał obraz igłą malowany (własność Bogumiły Krzywonos) „Zima 
na Podkarpaciu”.

Popłynęły słowa kolęd i pieśni, zachwyciła nas wspaniała 
muzyka i recytacje, jak zwykle z pieczołowitością i znawstwem 
dobrane przez Bogumiłę Krzywonos. Mieliśmy niepowtarzalną 
okazję wysłuchać z płyt CD „Przybieżeli do Betlejem” w wyko-
naniu Arki Nowego, „Kolędę dla Piotra…” z muzyką Zbigniewa 
Preisnera, w wykonaniu artystów Piwnicy pod Baranami, „Całą 
noc padał śnieg” w wykonaniu Beaty Rybotyckiej, „Bóg się rodzi” 
w wykonaniu Ireny Santor, „Dzień jeden w roku” w wykonaniu 
Czerwonych Gitar oraz „Jingle Bells” na fletni Pana w wykona-
niu M. Lewandowskiego, „To już pora na wigilię” w wykonaniu 
zespołu „Zakopiany” „Kolędę Bieszczadzką” nieznanego autora,  
w wykonaniu uczniów.

Uczniowie pojedynczo lub parami z przejęciem recytowa-
li wiersze: „Już usnęła…” Ludwika Kondratowicza, „Polem sre-
brzystym, polem zimowym…” Doroty Gellner, „Świat cały taki 
zajęty…” Kazimiery Iłłakowiczówny, „Choinka” Marka Wawrz-
kiewicza, „A potem gromadnie” Mieczysława Nykla z Krzywego, 
„Oczekiwany” Urszuli Skrabalak z Temeszowa i na koniec wiersz 
Z. Kunssmana:

 -„Łamię się z Wami dziś opłatkiem białym,
Ojców to naszych obyczaj prastary,
Rodzinnej niwy maluje dostatek,
Symbol braterstwa, miłości i wiary – 
Święty Opłatek!
 -Pamiętaj, będą ludzie smutni, opuszczeni,
Niepotrzebni nikomu!
I nikt nie zaprosi ich do swojego domu!
 -Weź do ręki biały opłatek
I życz szczęścia całemu światu:
Niech się wszystkie serca rozweselą!”.

Zaprezentowali się nam: Daniel Bok, Ola Bok, Rafał Szuba, 
Kuba i Kinga Kraczkowscy,  Simona i Weronika Szelest,  Damian 
Kraczkowski, Karol Wójcik,  Adrian Kot, Madzia Kondracka,  Ra-
dek Rysz, Damian Cipora, Paweł Kogut i Gabrysia Szuba. A po-
tem ruszyły dzieci do wszystkich gości z opłatkami i życzeniami 
Wesołych Świąt.

Połamał się opłatkiem po kolei ze wszystkimi Wójt Gmi-
ny Dydnia Jerzy F. Adamski oraz złożył życzenia spokojnych, 
szczęśliwych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia, a potem spra-
wił zebranym wspaniały prezent. Otrzymaliśmy najnowszy tomik 
poetycki Urszuli Skrabalak „Strumień uczuć”, wydany pod pa-
tronatem Wójta Gminy Dydnia Jerzego F. Adamskiego, który po 
posiłku podpisywała autorka. Poinformował również zebranych, 
że Bogusława Krzywnonos otrzymała nagrodę Starosty Brzozow-
skiego, co przyjęte zostało z ogromnym aplauzem.

Wzruszenie malujące się na twarzach oraz szklące się oczy 
seniorów były widomym dowodem, jak bardzo potrzebne są ta-
kie spotkania, w gronie serdecznych osób, w miłej atmosferze  
i z udziałem najmłodszych, których występy chwytały za serce  
i rozjaśniały oblicza zebranych.

Łamię się z wami dziś opłatkiem białym

Występ uczniów klas 0-III SP Filii w Krzywem 

Spotkanie opłatkowe

Halina Kościńska

fot. Urząd Gminy Dydnia

fot. Urząd Gminy Dydnia
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Już po raz szósty w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczyn-
ku w Haczowie została zorganizowana wigilia dla seniorów. W tym 
roku z zaproszenia skorzystało około 250 osób.

- Dla nas to spore przedsięwzięcie, w które jak co roku zaan-
gażowany jest cały sztab ludzi. Mimo, że pracy jest naprawdę dużo, 

to satysfakcja jest ogromna – opowiadała 
Aleksandra Ekiert - Przewodnicząca Koła 
Gospodyń Wiejskich w Haczowie.

Uroczystości rozpoczęły się mszą 
świętą, po której uczestnicy przeszli do 
budynku GOKiW. Opłatkiem łamali się 
seniorzy, którzy ukończyli już 70. rok ży-
cia. Najstarszy miał 95 lat. Dla nich przy-
gotowano tradycyjne potrawy wigilijne. 
Panie z KGW przyrządziły barszcz z usz-
kami z grzybów, zupę grzybową i grocho-
wą, kapustę z grochem, gołąbki, pierogi 
z kapustą i serem oraz ze śliwkami i rybę. 
Nie zabrakło też różnego rodzaju ciast  
i oczywiście kompotu. – W tym roku na 

same pierogi poszło nam 30 kilogramów mąki. Na gołąbki zaś, zuży-
łyśmy 25 naprawdę dużych kapust – wspominała z uśmiechem Alek-
sandra Ekiert.

W prace do tegorocznej wigilii zaangażowały się panie  
z KGW w Haczowie, pracownicy miejscowego Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej i GOKiW oraz Proboszcz Parafii - Kazimierz 
Kaczor. Jak co roku przedsięwzięcie wsparł finansowo Wójt Gminy 

Haczów Stanisław Jakiel. – Chcemy by przez takie spotka-
nia ci starsi ludzie powychodzili choć na chwilę ze swych 
domów. Aby nie czuli się samotni i zapomniani. Przecież 
to właśnie oni pierwsi angażowali się w sprawy Haczowa, 
uczyli nas wiary i miłości do ojczyzny. Im też należą się po-
dziękowania za trud jaki włożyli w nasze wychowanie – tłu-
maczyła przewodnicząca.
Uroczystość uatrakcyjniona została również częścią arty-
styczną. Inscenizację bożonarodzeniową zaprezentowały 
dzieci z Ochronki prowadzonej przez siostry ze Zgroma-
dzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej. 
Swe umiejetności zaprezentował również chór szkolny pro-
wadzony przez Martę Sobotę i zespół śpiewaczy z KGW 
„Żukowianie” z Hoszowczyc. Nie mogło też zabraknąć wy-
stępu miejscowej Orkiestry Dętej i kapeli działającej przy 
GOKiW, których kapelmistrzem jest Władysław Boczar 
oraz zespołu śpiewaczego z haczowskiego KGW.

Wigilia dla seniorów

Na przestrzeni czasów i dziejów chrześcijaństwa, człowiek 
jako ta maleńka jednostka ogromnego zbioru „trwania i przemija-
nia”- istota doskonała, stworzona na obraz i podobieństwo Najwyż-
szego, stara się rozważać prawdy, porównywać okresy i wydarzenia 
roku liturgicznego na przestrzeni setek lat - Post, Adwent czy Boże 
Narodzenie.  Wszystko to wydaje się być rzeczą naturalną, bo każdy 
indywidualnie podchodzi do spraw wiary i do tego wszystkiego, co 
jako swego rodzaju bogactwo, odziedziczyliśmy po naszych rodzi-
cach, dziadach, pradziadach...

Zapewne są też chwile zwątpienia i chwile znużenia, zmę-
czenia, kiedy mówimy, że wszystko jest takie samo, że w każdym 
roku też był Adwent, też Boże Narodzenie. Ale czy na pewno? 
Co roku przybywa nam mądrości życiowych, a co za tym idzie,  
w naszym życiu codziennym,  
w otaczającym nas środowi-
sku, społeczności ludzkiej, do-
strzegamy wartości, bez któ-
rych trudno byłoby normalnie 
funkcjonować. Trudno, więc 
udawać, że czegoś na naszej 
drodze nie dostrzegliśmy, że 
coś zostało pominięte, nieza-
uważone, że Adwent a po nim 
Wieczerza Wigilijna, siano, 
opłatek, tradycja i składanie 
życzeń tych najprostszych, 
przy których serca mocniej 
biją, to czas oczekiwania, 

niepowtarzalny, piękny, ciągle świeży i zawsze inny... Nie 
dziwi, zatem fakt, że ludzie – społecznicy, w tym okresie 
przystępują do organizowania Wigilii, spotkań przy opłatku  

- a to wszystko dlatego, by utrzy-
mać więzi zarówno w rodzinie jak  
i w społecznościach. Taka praca daje 
również wiele radości i satysfakcji, 
pozwala na wewnętrzne odprężenie, 
daje coś – czego nie można kupić za 
żadne pieniądze. 

Zatem tradycją stało się or-
ganizowanie Wieczerzy Wigilijnej 
przez kobiety ze Stowarzyszenia 
Kobiet Wiejskich oraz strażaków  
w Rudawcu, gdzie te dwie „rodzi-
ny” spotykają się nie tylko przy 
„Opłatku”, ale również przy innych 
okazjach; jak Dzień Kobiet, Dzień 

Wigilia w Rudawcu

Wigilia przygotowana przez SKW i OSP 
w Rudawcu

Aleksandra Ekiert 
Przewodnicząca Koła Gospo-

dyń Wiejskich w Haczowie

Elżbieta Boroń

Na scenie zespół śpiewaczy z Koła Gospodyń Wiejskich z Haczowa

Łamanie się opłatkiem
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W pięciu miejscowościach gminy Haczów trwają 
prace remontontowe w Domach Ludowych oraz budyn-

ku Gminnego Ośrodka Kultury  
i Wypoczynku. Na inwestycję tę, 
władzom gminy udało się uzyskać 
dofinansowanie z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich.

- Do tej pory wymieniliśmy 
pokrycie dachowe na GOKiW, 
wykonaliśmy remont cetralnego 
ogrzewania w Domu Ludowym  
w Malinówce, a w Bukowie wymie-
niliśmy stolarkę okienną – opowia-
dał Stanisław Jakiel Wójt Gminy 
Haczów. – W tym roku nową elewa-
cję zyska GOKiW oraz Domy Ludo-

we w Jabłonicy Polskiej i Trześniowie. W trzech wymieniona 
zostanie również stolarka okienna (Malinówka, Trześniów) 
i drzwiowa (Jabłonica Polska, Malinówka). Dodatkowo  

w Trześniowie wyremontowane zostaną sanitariaty. Liczymy 
na to, że prace te, nie tylko poprawią wygląd, estetykę i funk-
cjonalność tych budynków, ale również sprawią, że zmniej-
szą się koszty ich eksploatacji.

Z prowadzonych inwestycji w GOKiW bardzo zado-
wolona jest jego Dyrektor – Maria Rygiel. – To już kolejne 
prace, które mają na celu poprawienie jego funkcjonalności 
i oczywiście estetyki – mówiła dyrektor Rygiel. – W 2004 
roku w ramach programu przedakcesyjnego SAPARD pozy-
skano środki na przebudowę nieczynnej sali kinowej. Teraz 
mieści się tam „Sala Tradycji”, gdzie prezentowane jest 

Poprawiają wygląd i funkcjonalność Domów Ludowych

rodzime rękodzieło artystyczne. W 2008 roku wymieniona została 
stolarka okienna. Przed nami ogromne wyzwanie jakim jest moder-
nizacja centralnego ogrzewania, wymiana instalacji elektrycznej 
oraz gruntowny remont sceny i zaplecza kuchennego. Prace te są 
już koniecznością. Budynek liczy sobie bowiem ponad 30 lat.

Władze gminy Haczów planują również złożyć wniosek „Ter-
moizolacja budynków użyteczności publicznej” do Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Dzięki niemu nową elewację i ocieplenie 
zyskałyby Szkoła Podstawowa w Haczowie oraz Warsztaty Terapii 
Zajęciowej.

Matki, w dniu Świętego Floriana, czy przy wspólnym śniadaniu 
wielkanocnym. 

Mając w Domu Strażaka dobrze wyposażone zaple-
cze kuchenne, kobiety od samego rana pracują, gotując potra-
wy na Wieczerzę Wigilijną. Odświętnie nakryte stoły, świe-
ce, serwety – zdają się zapraszać wszystkich... Siano leżące  
w żłobku, opłatek i wolne miejsce przy stole – to atrybuty, któ-
re przy takiej uroczystej kolacji wigilijnej nie mogą być pomi-
nięte. Jak co roku, nie sposób opisać atmosfery oraz zapachu 
własnoręcznie pieczonego ciasta, aromatu kawy - przy których  
w spokoju śpiewa się kolędy. Radość dzieci i serdeczne uśmie-
chy osób starszych, zaproszonych na to spotkanie jest ogromną 
zapłatą dla organizatorów za poświęcony czas i trud włożony  
w przygotowanie.

Danuta Czaja - Przewodnicząca SKW w Rudawcu

Stanisław Jakiel
Wójt Gminy Haczów

GOKiW w Haczowie zyskał nowe pokrycie dachowe

Na części budynku SP w Haczowie wykonano elewację

Siedemdziesięciopięcioprocento-
we dofinanowanie w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymała 
gmina Haczów na dokończenie budowy 
kanalizacji sanitarnej na jej terenie.

- Wniosek objął trzy miejscowo-
ści: Jasionów, Wzdów i Jabłonicę Polską 
– tłumaczył Piotr Sabat - Kierownik Re-
feratu Inwestycji, Inicjatyw Gospodar-
czych w Urzędzie Gminy w Haczowie. 
– Prace rozpoczęły się w ubiegłym roku  
i będą kontynuowane w latach następ-

nych. Inwestycja obejmie budowę ponad 
10 kilometrów sieci i 5 przepompowni ścieków. 

Działania te, pozwolą zakończyć realizację zakresu projekto-
wego jaki posiada gmina.

Dokończą budowę kanalizacji

Cieszy nas również, że w tych spotkaniach uczest-
niczą Goście, którzy starają się spędzić z nami te miłe chwi-
le, porozmawiać, mimo że kalendarz ich codziennych spraw 
jest wypełniony po brzegi. Dziękujemy Wójtowi Gminy wraz 
z małżonką, Przewodniczącemu Rady Gminy wraz z mał-
żonką, Księdzu Proboszczowi wraz z wikariuszami, Rad-
nym Rady Powiatu, Sekretarz Gminy, strażakom z OSP i ich 
rodzinom, kobietom ze Stowarzyszenia, mieszkańcom oraz 
wszystkim dzieciom, bo w tych najmłodszych lokujemy naj-
większy kapitał przekazu Świąt Bożego Narodzenia i Wigi-
lii oraz wszystkich, związanych z tymi świętami, tradycji. 
Zdajemy sobie sprawę z tego, że wszystkie radosne chwile  
z dzieciństwa są wprowadzane w dorosłe życie i przekazywane 
następnym pokoleniom.

Piotr Sabat 

Elżbieta Boroń

***********************
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Gimnazjum w Haczowie, według 
wskaźnika EWD, znalazło się w gru-
pie „szkół sukcesu”. Skupia ona 
szkoły z najlepszymi wynikami  
z terenu całej Polski.

- EWD, to tzw. Edukacyj-
na Wartość Dodana – tłuma-
czyła Helena Zawada, Dyrektor 
Gimnazjum w Haczowie. – Jest 
to wskaźnik efektywności pracy 
szkół. Centralna Komisja Eg-
zaminacyjna opracowała go po 
raz pierwszy. Na jego podstawie 
wszystkie gimnazja w kraju kla-
syfikuje się w czterech grupach: 
szkoła wspierająca, szkoła wyma-
gająca pomocy, szkoła niewyko-
rzystanych możliwości oraz szkoła sukce-
su. Wskaźnik ten ma obrazować przyrost 
wiedzy uczniów. 

Powstał on w wyniku skompliko-

Sukces haczowskiego Gimnazjum
wanych obliczeń matematycznych. Ich 
podstawą było porówananie wyników 

uczniów ze sprawdzianów z klasy VI 
szkoły podstawowej z wynikami egza-
minu gimnazjalnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem tychże wyników końco-
wych. – Na wykresie przedstawia się to 

jako oś wyniku egzaminu i oś EWD. Nasze 
Gimnazjum znalazło się w części opisanej 
jako szkoła sukcesu. Są tam szkoły, które 
uzyskały wysokie wyniki egzaminu gim-
nazjalnego i mają bardzo wysoką efek-

tywność pracy szkoły – opowiadała 
Dyrektor Zawada.

Na podstawie obliczeń wy-
konanych przez Centralną Ko-
misję Egzaminacyjną wynika, że 
haczowskie Gimnazjum ma naj-
wyższe EWD w powiecie brzo-
zowskim i bardzo dobrą pozycję  
w kraju.  – Świadczy to o efektywnej 
pracy naszych nauczycieli, nie tylko 
na lekcjach, ale również w czasie 
zajęć pozalekcyjnych i kółek zain-
teresowań. Wspólna praca uczniów 
i nauczycieli owocuje wysokimi lo-
katami w przedmiotowych konkur-

sach na szczeblu wojewódzkim. Mamy też 
laureatów i finalistów w części ogólnopol-
skiej – dodała Helena Zawada.

Zajęcia na jednej z lekcji w haczowskim Gimnazjum

Elżbieta Boroń

Zakończono prace związane z rozbudową i adaptacją Domu 
Ludowego w Dydni. Na jego bazie powstał Wiejski Dom Kultury. 
- Na inwestycję tę otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kul-
tury  - mówił Jerzy F. Adamski - Wójt Gminy Dydnia. – Dzięki temu 
cały budynek został gruntownie wyremontowany, a dodatkowo, na 
potrzeby straży, dobudowano garaż na wóz strażacki. Udało nam się 
również pozyskać środki na doposażenie. Stąd też powstała możli-
wość zakupu nowoczesnej aparatury nagłaśniającej.

Obiekt zyskał nową stolarkę okienną, w sali funkcjonuje kli-
matyzacja, a scena została poszerzona i wyposażona w ekran kinowy. 
Utworzono również parking, na którym zmieści się kilkanaście auto-
karów. Całość wieńczy przyjemna dla oka elewacja. – Remont stał się 
już koniecznością, ponieważ obiekt nie dość, że był niefunkcjonalny, 
to w dodatku jeszcze w złym stanie technicznym. Teraz będzie służył  

i mieszkańcom i strażakom, a w jego odnowionym wnętrzu można bę-
dzie urządzać różnego rodzaju imprezy, również wesela – dodał Wójt 
J. F. Adamski. 

Budynek został przekazany w administrowanie Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury.

Dydnia ma swój 
Wiejski Dom Kultury

W ramach środków pozyskanych z Regionalne-
go Programu Operacyjnego trwa kanalizowanie Dydni  
i Krzemiennej oraz budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków   
w Obarzymie. Ogółem wartość tej inwestycji sięga kwoty 
13 milionów złotych.

- W grudniu minionego roku podpisana została 
umowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Końskiem  
i części Witryłowa. Zadania te chcemy zakończyć w roku 
bieżącym. Równoczesna budowa sieci w tych czterech 
miejscowościach, to największe zadanie inwestycyjne  
w dziejach gminy - stwierdził Jerzy F. Adamski, Wójt Gmi-
ny Dydnia.

Dotychczas skanalizowane zostały: Niebocko,  
Jabłonka oraz część Witryłowa i Ulucza. Obecnie przy-
gotowywana jest dokumentacja na budowę sieci kanali-
zacyjnej w Wydrnej, Krzywem, Temeszowie, Obarzymie  
i Grabówce.

Rozbudowują sieć 
kanalizacyjną

Elżbieta Boroń Elżbieta Boroń

Wiejski Dom Kultury w Dydni

Prace przy budowie sieci kanalizacyjnej w Dydni

INFORMACJE  Z  GMIN
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W gminie Dydnia trwa budowa chodników wzdłuż drogi woje-
wódzkiej przebiegającej przez jej centrum. Inwestycja, to wspólne przed-
sięwzięcie Gminy i Urzędu Marszałkowskiego.

- Dotychczas w Dydni wykonanych zostało 1600 metrów chodnika. 
Prace przy budowie chodnika trwają też w Niebocku. Zadanie to chcieli-
byśmy kontynuować w obydwu miejscowościach. Jest to dla nas tym waż-
niejsze, że ruch na tej trasie ciągle się wzmaga, a bezpieczeństwo pieszych 
jest dla nas jednym z priorytetów – mówił Jerzy F. Adamski, Wójt Gminy 
Dydnia.

W przyszłości planowane jest wykonanie zarówno dokumentacji 
jak i chodników na terenie Krzemiennej i Jabłonki. 

Powyższe hasło to tytuł projektu z zakre-
su dziedzictwa kulturowego zrealizowanego przez 
piętnastoosobową grupę uczniów z Gimnazjum  
w Końskiem. Został on współfinansowany ze środ-
ków poakcesyjengo Programu Wspierania Obszarów 
Wiejskich – w ramach Programu Integracji Społecz-
nej.

- Nasza gmina obfi-
tuje w cenne kapliczki. Są 
one wyrazem wiary naszych 
przodków – tłumaczyła Jo-
anna Marczak, koordynator 
projektu. – Niestety wiele  
z nich zostało już nadgry-
zionych zębem czasu, część 
uległa zniszczeniu, a kilka 
bezmyślnemu oszpeceniu. 
Smutne jest też to, że dzisiaj 
są one mijane przez nas zu-

pełnie obojętnie. Wszystko to 
spowodowało, że zrodził się pomysł takiego projektu. 
Jego główym założeniem było przywrócenie przy-
drożnych kapliczek do świadomości mieszkańców,  
a zwłaszcza ludzi młodych.

Jednym z celów projektu była też renowacja 
zabytkowej kapliczki w Witryłowie. – To szczególna 
kapliczka, która posiada niewątpliwy urok. Niestety, 
czas nie obszedł się z nią łaskawie. Groziło jej zawa-
lenie, czyli los jaki spotkał jej „sąsiadkę”. Nie mogli-
śmy na to pozwolić – opowiadała Joanna Marczak.

Kapliczka, należąca do rodziny Klimowiczów, 
pochodzi z końca XIX wieku. Wykonana została  
z kamienia. – Ma bardzo charakterystyczny kształt. 
Elewacja frontowa z dwiema wieżyczkami, między 
którymi znajduje się trójkątny szczyt, naśladuje koś-
ciół – mówiła pani Joanna. – W ramach projektu za-
kupione zostały materiały niezbędne do wykonania 
remontu. Bardzo pomocny okazał się tutaj konserwa-
tor – Zdzisław Gil, który przeprowadził nas przez to 
trudne przedsięwzięcie.

W restaurację kapliczki w odpowiedzi na 
apel uczniów, zaagażowali się również Lesław  

Dla bezpieczeństwa pieszych

Prace przy budowie chodnika w Niebocku Elżbieta Boroń

„Pamiętajmy o przydrożnych kapliczkach”
Klimowicz, Magdalena i Wac-
ław Klimowiczowie, Janusz 
Klimowicz, Danuta i Stani-
sław Naleśnikowie, Marek 
Ziarko oraz Henryk Cipora. 
Ten ostatni, znany rzeźbiarz  
i artysta, odnowił zniszczone 
figurki, lichtarze oraz taberna-
kulum.  

Ogromne zaangażowa-
nie uczniów oraz pomoc wielu 
osób spowodowały, że kaplicz-
ka odzyskała swoją świetność. 
Na podsumowanie projektu 
młodzież przygotowała prezen-
tację multimedialną, w której 
zaprezentowała swoje projek-
towe osiągnięcia. Wtedy też 
rozstrzygnięty został, wcześniej 
ogłoszony, konkurs plastyczny. 

Uwieńczeniem uroczystości stała się symboliczna adopcja kapliczki przez 
uczniów. Tym aktem młodzież zobowiązała się dbać o nią i jej obejście.

Pięknie odnowiona kapliczka w Witryłowie

Joanna Marczak
 - koordynator projektu 

Grupa uczniów, zaangażowana w projekt „Pamiętajmy o przydrożnych kapliczkach”

Elżbieta Boroń

INFORMACJE  Z  GMIN
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Dom Tradycji i Kultury, „gruby buk” liczący ponad 200 lat 
na którego korze widać rdzawe zacieki z pocisków pamiętacjących 
II wojnę światową, Kaplica pw. Zwiastowania Pańskiego z 1828 
roku i oczywiście piękne widoki, to tylko niektóre atrakcje, który-
mi może zachwycić się turysta przemierzając pieszo oznakowane 
szlaki, które wyznaczono w obrębie Obarzyma.

Głównym inicjatorem przedsięwzięcia był Piotr Szul. 
– Wiosną 2009 roku powstało Stowarzyszenie Obarzym 2009 
– wspominał Piotr Szul, koordynator projektu. – Jego pierw-
szym działaniem był projekt złożony do Programu Integracji 
Społecznej dotyczący utworzenia wioski tematycznej „Oba-
rzym – wioska szlaków”. W jego realizację włączyło się wielu 
społeczników, którym bardzo dziękuję za bezinteresowną pracę  
i pomoc.

Szlaki spacerowe zostały wyznaczone przy pomocy oddziału 
PTTK „Ziemia Sanocka”. Ich początek znajduje się przy boisku 
sportowym i biegnie w kierunku Działu. – To bardzo malownicza i 
ciekawa trasa oraz co najważniejsze doskonale oznakowana – oce-

Obarzym – wioska szlaków
niał Jerzy F. Adamski, Wójt Gminy Dydnia. 
– To tereny warte pokazania, wprost wymarzo-
ne na rekreacyjny spacer. Trasa nie jest forsują-
ca, więc dzieci z pewnością ją pokonają, a przy 

okazji wspólnie z rodzicami wypoczną na świeżym, pachną-
cym żywicą powietrzu. Obarzym jest doskonałym przykładem 
tego, że jeśli mieszkańcy chcą zrobić coś dobrego, to umieją 
się zorganizować i może z tego wyniknąć taka wspaniała ini-
cjatywa jak „wioska szlaków”.

Spacerując warto zajrzeć do budynku remizy OSP 
gdzie powstał Dom Tradycji i Kultury. – Można tam obej-
rzeć eksponaty dawnego rzemiosła na przykład prządkę czy 
żarna. Jest tam też galeria „Obarzymskie pieńki”, która 
prezentuje czteroletnią historię odbywających się w Oba-
rzymie i Niewistce plenerów malarkich. Jest to cząstka prac 
młodych artystów z dwukrotnie organizowanych warsztatów 
rzeźbiarskich – opowiadał Piotr Szul.

Organizatorzy nie zapomnieli też o milusińskich.  
Z myślą o nich powstał, obok remizy, kolorowy plac zabaw. 

Dzieciaki mogą tam poszaleć między innymi na zjeżdżalni, 
sprężynowcu i oczywiście huśtawkach. 

Dodatkowe zainteresowanie turystów może wzbudzić 
również II Szlak Architektury Drewnianej oraz trasa rowero-
wa „Doliną Sanu”.

Na trasie „wioski szlaków”

Piotr Szul - koordynator projektu

Elżbieta Boroń
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Europejski projekt realizowany przez Pol-
ską Giełdę Pracy Sp. z o.o.  jest adresowany do 
osób bezrobotnych po 50 roku życia z terenów 
powiatów: brzozowskiego, bieszczadzkiego, 
strzyżowskiego, leskiego lub zamierzających za-
mieszkać na terenie tych powiatów. Założeniem 
projektu jest pomoc osobom poprzez zmianę ich 
kwalifikacji zawodowych, a tym samym zwięk-
szenie możliwości uzyskania nowego zatrudnie-
nia. Projekt realizowany jest zgodnie z polityką 
równych szans i przyczyni się do rozwoju spo-
łeczeństwa informacyjnego i zrównoważonego 
rozwoju.

Projekt skierowany jest do 100 mieszkań-
ców województwa podkarpackiego. Dla tych 
osób przygotowana jest oferta bezpłatnych szko-
leń i usług doradczych. Beneficjenci podczas 
indywidualnych spotkań z doradcą personalnym 

Unijny projekt Polskiej Giełdy Pracy 
w województwie podkarpackim

Kontakt:
Biuro projektu „Panorama Sukcesu”
ul. 3-go Maja 43 D, 
36-200 Brzozów 
tel. (0-13) 49-710-45

Anna Guz
Specjalista d/s Promocji i Rekrutacji
tel. kom. 509 435 127
e-mail: a.guz@gielda.pracy.com.pl
Informacje o firmie: http://pracy.com.pl/

„Panorama sukcesu” szansą 
dla osób bezrobotnych po 50 roku życia

mają możliwość zaplanowania własnego rozwoju zawodowego. Projekt prze-
widuje także aktywizujące spotkania grupowe. Są to zarówno warsztaty pod-
noszące kompetencje z technik aktywnego poszukiwania pracy , jak również  
warsztaty z nabywania kompetencji kluczowych.

Beneficjenci mają możliwość wyboru odpowiedniego dla siebie bezpłat-
nego szkolenia. Mogą uczestniczyć w kursie, np.: podstaw obsługi komputera, 
kurs języka angielskiego, księgowość i finanse, zarządzanie informacją, dany-
mi i dokumentacją, biznesowe prowadzenie własnej firmy, mediacje i negocja-
cje, obsługa wózków jezdniowych, kobieta po 40–tce na rynku pracy - nauka 
specyficznych umiejętności w obszarze rozwoju własnej kariery.

Szkolenia prowadzone są w oparciu o metody aktywizujące. W projekcie 
wykorzystywane będą nowoczesne techniki i technologie - moduł z obsługi 
komputera i Internetu. Beneficjenci po zakończeniu szkoleń otrzymają odpo-
wiednie zaświadczenia. Będą mogli także skorzystać z profesjonalnego pośred-
nictwa pracy.
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Aspirant sztabowy Kazimierz Barański, policjant z brzozowskiej 
drogówki, odznaczony został Medalem im. dr Henryka Jordana.

Dzieci bezpieczniejsze na drogach
Cierpliwy, wyrozumiały dla najmłodszych użytkowni-

ków dróg. Gospodarz wielu spotkań dla dzieci i młodzieży za-
poznających przyszłych kierowców z kodeksem ruchu drogo-
wego. Inicjator budowy czterech miasteczek ruchu drogowego  
w powiecie brzozowskim. Inspirator zajęć edukacyjnych dla 
uczniów efektownie wieńczonych  czołowymi lokatami podczas 

wielu konkursów na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. 
Bezwzględny dla drogowych piratów. Nikt ze stwarzających 
zagrożenie utraty życia lub zdrowia na szosach powiatu brzo-
zowskiego nie może liczyć na jego pobłażliwość. Tym bardziej 
prowadzący „pod wpływem”. Ani znajomy, ani ze znanym na-
zwiskiem. Winowajców obowiązuje jedna zasada: płacz i płać 
mandat.

Chudszy portfel
A jest co płacić i za czym pła-

kać. Barański ostro karze za poważ-
ne przewinienia. Ma różne kolory 
długopisów i w zależności, którego 
użyje do wypisania mandatu, port-
fel delikwenta uszczuplony zostaje 
o większą lub mniejszą sumę pie-
niędzy. Kierowcy znają już niekon-
wencjonalną „metodologię karania” 
jednego z najbardziej rozpoznawal-
nych policjantów w regionie. – Naj-
gorzej jak wypisuję złotym. Oznacza 
to, że winowajca musi na mandat 
przeznaczyć tysiąc złotych – podkre-
śla Kazimierz Barański z Komendy 
Powiatowej Policji w Brzozowie. 
Nie o znęcanie nad kierowcami tu-
taj wszakże chodzi, a o zmianę za-
chowania niektórych na drodze, 
zmuszenia ich do stosowania się do 
obowiązujących przepisów. Dotkliwa 
kara finansowa skuteczniej skłania 
do refleksji – jeśli nie samokrytyki – to przynajmniej związanej  
z żalem nad utraconą gotówką. Zwiększa to szanse, że kierowca 
po zapłaceniu wysokiego mandatu stanie się bardziej „oszczęd-

nym”, i co za tym idzie, bardziej bezpiecznym uczestnikiem 
ruchu. A przy dzisiejszym jego natężeniu każdy starający się 
trzymać kodeksu jest na miarę złota. Konsekwencje złego za-
chowania na drodze są bowiem fatalne. Statystyki wypadkowe 
biją na alarm. I to te najbardziej tragiczne, ze śmiertelnym żni-
wem. Kazimierz Barański ma na fotografiach udokumentowane 
kraksy z różnych miejscowości powiatu brzozowskiego. Opi-
suje wszystkie po kolei, wyliczając kolejnych, dla których był 
to „ostatni zakręt” w życiu.  – Podczas blisko 30-letniej służby 
widziałem wiele tragedii spowodowanych nieodpowiedzialnym 
zachowaniem kierowców. Zawsze chciałem w jakiś sposób wpły-
nąć na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Taki sobie posta-
wiłem cel i staram się go realizować – mówi asp. Barański.

Najmłodsi chłoną wiedzę
Edukację dotyczącą prawidłowego zachowania na drodze 

postanowił rozpocząć od najmłodszych. - Na spotkaniach dzie-
ci wykazują duże zainteresowanie przepisami ruchu drogowe-
go. W skupieniu słuchają przekazywanych przeze mnie treści, 
czasem nawet kilkaset osób potrafi w absolutnej ciszy spędzić 
czas przeznaczony na pogadankę – twierdzi policjant. Ma do-
bry kontakt z młodzieżą. Potrafi zainteresować wykładem.  
W odpowiedni sposób przedstawić zagrożenia czyhające na 
użytkowników dróg. Zabrał na przykład dzieci na przejście 
dla pieszych niedaleko szkoły w Starej Wsi. Sam zaś w cywilu 
filmował zachowanie kierowców. Ich reakcję na oczekujących 
przy pasach uczniów, chcących przejść na drugą stronę ulicy. 
Jakie były efekty eksperymentu? Pierwsze dziecko przeszło 
przez ulicę po 33 minutach! - Takie sytuacje robią wrażenie na 

młodych ludziach. Widzą oni bowiem, że 
problemy na drogach są realne, dotkliwe  
i dokuczliwe dla ich użytkowników. To naj-
lepszy sposób na dotarcie do ich świado-
mości. Dzięki temu będą chcieli w przyszło-
ści postępować inaczej niż kierowcy, przez 
których musieli pół godziny czekać przed 
przejściem dla pieszych – mówi Kazimierz 
Barański.

Ogólnopolski sukces
Do drogówki Kazimierz Barań-

ski trafił w 1990 roku, po 7 latach pracy  
w prewencji. W 1994 roku zaczął uczyć 
dzieci i młodzież zachowania na drodze 
oraz zaznajamiać je z zapisami kodek-
su ruchu drogowego. Uczniowie szybko 
okazali się skuteczni w przyswajaniu wia-
domości, a nauczyciel skuteczny w prze-
kazywaniu wiedzy. W 1996 roku bowiem 
Barański wraz z uczniami: Joanną Ba-
rańską i Krzysztofem Czurczakiem, jako 

reprezentacja ówczesnego województwa 
krośnieńskiego, pojechali do Warszawy na 

ogólnopolski teleturniej „Jadą, idą dzieci drogą”. Rywaliza-
cję wojewódzkich drużyn pokazywała w odcinkach Telewizja 
Polska, a brzozowianie zrobili furorę, prezentując najbardziej 

Praktyczna nauka przepisów ruchu drogowego

Kazimierz Barański z wnuczkami: Julką i Karoliną
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rozległą wiedzę o ruchu drogowym, pozostawiając resztę stawki 
w pokonanym polu. Dzięki telewizyjnym przekazom zwycięstwo 
brzozowskiej ekipy mogła oglądać cała Polska. – Pytania były na-
prawdę skomplikowane. Wymagały nie tylko wiedzy teoretycznej, 
ale również logicznego jej zastosowania w konkretnych sytuacjach 
drogowych. Przeciwnicy też byli wymagający, w końcu najlepsi  
z poszczególnych województw. Pierwsze miejsce w tym teleturnieju 
to był spory sukces – podsumowuje Barański.

Jedyny na Podkarpaciu
Działalność Barańskiego na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży na drodze  robi wrażenie na samych zaintereso-

wanych. Za swoje zaangażowanie brzozowski policjant otrzy-
mał od uczniów szkół powiatu brzozowskiego wiele okolicz-
nościowych dyplomów, czy listów z podziękowaniami. – Za 
wszystkie gesty sympatii doceniające organizowane przeze 
mnie akcje oczywiście bardzo dziękuję, ale najwięcej radości 
sprawiają mi statystyki pokazujące poprawę bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży na drogach naszego powiatu. Oczywiście 
problem wypadków z udziałem młodych ludzi nie został całko-
wicie wyeliminowany, lecz z pełnym przekonaniem można po-
wiedzieć, że został zredukowany. W żadnym razie tych korzyst-
nych zmian nie przypisuję tylko i wyłącznie sobie. Może mam  
w nich swój udział. A temu właśnie poświęcona jest moja działal-
ność. Żeby pomagać – zaznacza. Efekty jego pracy zauważalne są 
nie tylko na terenie naszego powiatu. Ostatnio wszak uhonorowany 
został medalem im. dr Henryka Jordana za opiekę i bezpieczeństwo 
dzieci i młodzieży. Jest jedynym policjantem w województwie pod-
karpackim, który otrzymał to odznaczenie. – Szczerze mówiąc nie 
spodziewałem się tego wyróżnienia. Daje ono dużą satysfakcję. To 
miłe, jeśli ktoś docenia oddanie sprawie – dodaje Barański. Na-
grodzony funkcjonariusz organizował też wycieczki rowerowe 
oraz był inicjatorem budowy miasteczek ruchu drogowego w Brzo-
zowie, Starej Wsi, Nozdrzcu i Zmiennicy. – To również wpłynęło 
pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa uczniów na drodze. Mają 
bowiem okazję w sposób praktyczny zaznajomić się z przepisami 
ruchu drogowego – podkreśla.

Bajkowy świat
Dzięki drugiej pasji Kazimierza Barańskiego, malowaniu, 

ściany szkół powiatu brzozowskiego pokryte zostały kolorowy-
mi obrazami. Kreśli bajkowe postacie, zamalowując je barwnie, 
przemieniając klasę w piękne pomieszczenie o interesujących, 
przyciągających uwagę bajkowych motywach. Jego malunki zdo-
bią sale gimnastyczne oraz niektóre z sal w klasach od I do III.  
A w szkole w Izdebkach nawet gabinet dyrektora. – Przeważenie 
są to sceny z bohaterami ze szkolnych lektur, czy w ogóle książek 

Kim był dr Henryk Jordan

Medal im. dr Henryka Jordana ustanowiło w 1974 
roku Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Henryk Jordan 
(1842 - 1907) był lekarzem, profesorem ginekologii i po-
łożnictwa wykładającym na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
radnym miejskim w Krakowie, posłem na galicyjski Sejm 
Krajowy. W 1889 roku, na krakowskich Błoniach, założył 
ogród do gier i zabaw z basenem, 12 boiskami do różnych 
gier zespołowych. Później w całej Polsce powstawały tak 
zwane Ogródki Jordanowskie. Dbał o zdrowie i prawidło-
wy rozwój dzieci i młodzieży.

dla dzieci. To trochę takie wariactwo. Żeby to robić, trzeba 
to lubić. Tym bardziej, że zajęcie jest czasochłonne. Najpierw 
trzeba obraz naszkicować, później dobrać odpowiednią farbę 
i kolory. A czas mam ograniczony, bo maluję oczywiście po 
godzinach pracy – mówi Barański. Podkreśla jednocześnie 
rolę, jaką w jego zawodowej karierze odegrała rodzina. To 
tolerancja żony Danuty pozwalała mu po pracy zaznajamiać 
młodzież z przepisami ruchu drogowego, a zaangażowanie 
dzieci: córki Joanny i syna Pawła, biorących udział w orga-
nizowanych przez niego spotkaniach, dawało dodatkowego 
bodźca do przekazywania treści poprawiających bezpieczeń-
stwo dzieci na drogach. Ponadto zainteresowanie młodzieży 
ze szkół całego powiatu brzozowskiego zapewniało siły do 
organizowania konkursów, wycieczek rowerowych, czy re-
alizowania talentu artystycznego. – Szybko łapię kontakt  
z młodzieżą. To ułatwia współpracę, którą chcę kontynuować.  
W kwestii bezpieczeństwa dzieci na drogach jest jeszcze trochę 
do zrobienia. Mimo poprawy sytuacji. A nie ma nic ważniej-
szego, jak bezpieczni młodzi użytkownicy dróg – podsumowu-
je Kazimierz Barański.

Za swoją działalność Kazimierz Barański wielokrot-
nie był nagradzany i wyróżniany. Między innymi trzykrotnie 
otrzymał tytuł Indywidualności Roku, przyznawany przez re-
dakcję miesięcznika „Wiadomości Brzozowskie” za działal-

ność społeczną i szczególne zasługi na rzecz promocji Brzo-
zowa i regionu brzozowskiego.

Kolejną akcją przeprowadzoną przez Kazimierza Ba-
rańskiego będą „odblaski życia”. Włączył się w nią również 
Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, który sfinansował  zakup  
odblasków, a realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na 
wyposażeniu młodych uczestników ruchu drogowego w pa-
kiet odblaskowy na rower i dla pieszego. 

Kazimierz Barański po otrzymaniu Medalu im. dr Henryka Jordana

Motywy bajkowe w malarstwie Kazimierza Barańskiego
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Ma 13 lat i jest uczniem  
I klasy Gimnazjum w Bliznem. Ze-
wnętrznie nie wyróżnia się spośród 
rówieśników. Skromny, uśmiechnięty 
nastolatek optymistycznie patrzący  
w przyszłość. Wyróżniają go nato-
miast zainteresowania. Te Adriana 
nie pasują do współczesnych trendów. 
Nie wiążą się bowiem z informatyką, 
muzyką, czy motoryzacją. Nie pole-
gają tylko na odbiorze informacji z te-
lewizji, komputera, czy gazety. Stano-
wią unikatowy na dzisiaj rodzaj pasji. 
Wymagają talentu, pomysłu, precyzji, 

pracowitości, uporu, cierpliwości. Rzeźbienie w kamieniu słowem 
jest dla ludzi wytrwałych. A tacy należą dzisiaj do mniejszości.

Następca
Wyrzeczenia nie zniechęcają Adriana 

Mrozka. Nie przeszkadza mu, że realizację 
własnych zainteresowań musi okupić cięż-
ką pracą. Mimo bardzo młodego wieku po-
stawił na wyzwania. Wyznaczył sobie cele 
trudne, ale możliwe do wykonania. Posta-
nowił zostać artystą. W dodatku ludowym. 
– Pewnie mam to we krwi. W mojej rodzinie 
rzeźbi się od pokoleń. Pierwszy był pradzia-
dek, rzeźbiący w drewnie, później w kamie-
niu rzeźbił mój tato, a teraz ja. Skupiam się 
przede wszystkim na pracach w kamieniu, 
ale wykonanie w drewnie też nie jest mi 
obce. Rzeźbiłem bowiem Szopkę Bożona-
rodzeniową w drewnie – opowiada Adrian. 
13-latek kontynuuje zatem rodzinną trady-
cję. Ta zobowiązuje, ale i mobilizuje. Nie wypada wszak tylko 
bazować na dorobku przodków, lecz także próbować wprowadzić 
własny, charakterystyczny styl. Mieć też osiągnięcia gwarantują-
ce „rodzinną” artystyczną tożsamość. Do tego wszystkiego Ad-
rian dąży od 3 lat, czyli od kiedy zaczął rzeźbić. Specjalizuje się  
w tworzeniu grzybów, żółwi, żab. Najpierw pomagał mu tato, ale 
po roku wspólnej pracy, sam stworzył pierwszą rzeźbę. – Był to 
grzyb. Najtrudniej było wyrzeźbić jego korzeń. Trzeba było nad 
tym elementem popracować, ale powoli doszedłem do wprawy. 
Nie zniechęcałem się. Teraz wyrzeźbienie grzyba zajmuje mi kilka 
godzin. Żółwia trochę więcej – podkreśla młody artysta. – Jak mu 
ciężko szło, to przerywał pracę, ale tylko na chwilę. Potem wracał 
i zabierał się od nowa do rzeźbienia – dopowiada ojciec Adriana, 
Bogusław. 

Sukcesy
Wytrwałość Adriana została szybko nagrodzona. Rzeźbił 

bowiem coraz więcej, a ze swoimi pracami zaczął jeździć na wy-
stawy i konkursy. Jego prace oglądano między innymi w Nowym 
Sączu, Krośnie, Jasienicy Rosielnej. W Nowym Sączu rzeźby 
Adriana zdobiły tamtejsze Miasteczko Galicyjskie. Stanął też do 
rywalizacji z innymi artystami w ramach konkursów. Między in-
nymi uczestniczył w Konkursie Współczesnej Karpackiej Rzeźby 
Ludowej w Kamieniu w Nowym Sączu, czy ostatnio, w Konkur-
sie Twórców Ludowych Województwa Podkarpackiego, organi-
zowanym przez fundację im. Stefanii Woytowicz z Jasła. Na tym 

drugim był najmłodszym artystą. Z obydwu tych konkursów 
wrócił z nagrodami. - Wyróżnienia dają dużo satysfakcji. 
Chciałbym się dalej rozwijać w tej dziedzinie i – mam nadzieję 
– cieszyć się z kolejnych nagród – podsumowuje swoje sukce-
sy młody artysta. Nie ma konkretnych dni tygodnia, czy pór 
dnia, podczas których rzeźbi. Czyni to, kiedy przyjdzie wena. 
Po prostu. Jak każdy artysta.

Pracownia
Adrian ma pracownię przy rodzinnym domu. Wyposa-

żoną między innymi w dłuta, szpice i młotki. Spędza w niej 
sporo czasu, przekuwając swoje pomysły na kamienne bryły. 
Samo przygotowanie kamienia do rzeźbienia nie jest proce-
sem łatwym. Po pierwsze musi być wydobyty z odpowiedniej 
głębokości (najlepiej z około 30 metrów), a następnie powi-
nien schnąć około miesiąca. Dopiero po tym okresie można  
w nim rzeźbić. – Pracuję w firmie kamieniarskiej braci Ry-
marz w Woli Komborskiej, więc nie mam problemów z do-
stępem do piaskowca – oznajmia Bogusław Mrozek. Udział 
ojca Adriana nie ogranicza się tylko do dostarczania synowi 
materiału do rzeźbienia. Pan Bogusław sam również tworzy. 

Spod jego dłuta wychodzą przede wszystkim  
krokodyle, żaby, ślimaki oraz świątki. Ostat-
nio wyrzeźbił puchar Euro 2012 przedstawia-
jący kamienną piłkę na pucharze. Rzeźba ma 
wysokość 54 centymetrów. – Może się nią 
zainteresują polskie władze piłkarskie przed 
mistrzostwami Europy w 2012 roku – żartuje 
Bogusław Mrozek. Gdyby tak się stało twór-
czość Mrozków stałaby się pewnie znana na 
arenie ogólnopolskiej. 

Biorąc jednak pod uwagę wiek Ad-
riana, w którym zaczął osiągać sukcesy, cel 
powyższy jest całkiem możliwy do zreali-
zowania bez zainteresowania się piłkarskiej 
centrali owym futbolowym dziełem. Młody 
artysta dalej chce rzeźbić w kamieniu, nie 

wyklucza w przyszłości nauki w szkole pla-
stycznej. O dalszych planach na razie Adrian nie chce mówić. 
Bo ma jeszcze trochę czasu na podejmowanie decyzji dotyczą-
cych przyszłości. Życzymy Adrianowi, żeby dotychczasowy 

dorobek był dopiero wstępem do osiągnięć w kolejnych latach. 
Żeby rzeźbienie nadal sprawiało mu wielką frajdę. Wtedy  
z wyborem drogi zawodowej nie będzie miał żadnego proble-
mu. Nie ma to bowiem jak zajmować się czymś, co się lubi.

Adrian Mrozek z Bliznego nagrodzony został w konkursie twórców ludowych 
województwa podkarpackiego „Cztery pory roku” za rzeźbę w kamieniu.

Kamienne dzieła

Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż nagrodził Adriana 
za sukces w konkursie „Cztery pory roku”

Adrian Mrozek
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- Jak trzeba będzie, to sami nie zjemy, a gołębie nakarmi-

my – podkreślają oddanie swojej pasji Zygmunt Wójcik i Adam 
Adamski, hodowcy z Brzozowskiej Sekcji Polskiego Związku 

Hodowców Gołębi Pocztowych.  
I uczynią to zgodnie z zaleceniami 
fachowców, przestrzegając diete-
tycznych wymagań. Żeby gołębie 
były zdrowe, dorodne i oczywiście 
sprawne: szybkie i wytrzymałe. 
Żeby odnosiły w lotach sukcesy, 
które uzależnione są między inny-
mi od sposobu odżywiania ptaków. 
– Karmienie gołębi to wielka sztu-
ka. Trzeba bowiem łączyć wiedzę 
teoretyczną z doświadczeniem na-
bytym w ciągu wielu lat zajmowa-
nia się nimi – dodają hodowcy. 

Dieta
O laury w gołębich lotach trudno niczym w sportowej ry-

walizacji. Aby gołębie w nich zaistniały, naj-
pierw muszą zadbać o nie hodowcy. Przede 
wszystkim odpowiednio odżywiać. – Parę 
dni przed lotem stosuje się karmę wysoko-
kaloryczną zawierającą nasiona strączkowe  
i oleiste. Bezpośrednio przed lotem natomiast 
wprowadza się karmę lekkostrawną – podkre-
śla Zygmunt Wójcik z brzozowskiej sekcji, 
wieloletni prezes oddziału. Możliwości „ży-
wieniowe” mają dzisiaj hodowcy olbrzymie. 
W specjalistycznych sklepach półki uginają się 
od potrzebnych mieszanek. Nie brakuje też fa-
chowej literatury, opisującej nowoczesne me-
tody hodowlane, potrzebne instrukcje żywie-
niowe, czy naukowych rozpraw dotyczących 
opieki nad gołębiami. Samych prasowych 
tytułów o gołębiej tematyce jest trzy. Do tego 
dochodzą zagraniczne biuletyny, informacje, 
porady. Ich praktyczne zastosowanie pozwala 
hodowcy cieszyć się z sukcesów podopiecz-
nych. Mankamentem są wydatki, których 
niestety nie da się uniknąć, ale… - To pasja,  
a wydatków na pasję się nie liczy. Po prostu 
się je ponosi, nawet kosztem własnych potrzeb 
– śmieje się Adam Adamski, człowiek dzier-
żący legitymację Nr 1 w Sekcji Brzozów.

Długodystansowcy
Prawidłowe żywienie to jeden z naj-

ważniejszych czynników wpływających 
na dystanse pokonywane przez gołębie. Te  
o najlepszej kondycji osiągają 
imponujące wyniki. Przela-
tują nawet ponad tysiąc kilo-
metrów dziennie. Wrażenie 
robi też prędkość, z jaką pta-
ki lecą do celu. Niektóre „na 
liczniku” mają około 100 ki-
lometrów na godzinę. O osią-
ganiu tych wartości decydują 
również warunki pogodowe. – 
Aura w ostatnim czasie nie oszczędza ani gołębi, ani hodowców. 
Coraz więcej jest bowiem gwałtownych zmian, co przyczynia się 
do dużych strat gołębi. Sytuacja pogarsza się z roku na rok. Bu-
rze i gradobicia w znacznym stopniu utrudniają organizację lo-
tów – mówi Zygmunt Wójcik. Fatalne warunki atmosferyczne to 
nie jedyne zagrożenie dla gołębi. Stanowią je również jastrzębie. 
Zdarza się też, że ptaki błądzą i nie wracają do swojego gołębni-

ka. – Dzisiaj gołąb ma specjalną obrączkę, dzięki której łatwo 
ustalić oddział i właściciela. Nie wszyscy hodowcy są jednak 
uczciwi. Niektórzy nie wypuszczają „zguby” – oznajmia Wój-
cik. 

Straty bolą
Większość gołębi powraca z kilkusetkilometrowych lo-

tów na „swoje śmieci”. Niektóre, błądzące, nawet po dwóch 
latach. To wyjątkowo radosna chwila dla każdego hodowcy, 
cierpliwie wyczekującego na swojego podopiecznego. Opie-
kunowie muszą się też niestety godzić ze stratą gołębi. A nie 
przychodzi to łatwo. Każdy hodowca bowiem związany jest  
z gołębiami, jak właściciel z domowymi zwierzętami. Na więzi 
wpływ ma także długość życia ptaków – nawet 25 lat. 17-let-
niego ma obecnie Adam Adamski, zaś Zygmunt Wójcik miał 

u siebie 20-letniego. Przez pierwsze 10 lat gołębie 
są „lotowane” i w tym właśnie okresie osiągają naj-
lepsze wyniki. – Dla nas ważna jest sama hodowla, 
jak i rywalizacja podczas lotów. Nie da się tego roz-
dzielić. Lubimy gołębie i ważne jest dla nas samo 
zajmowanie się nimi, ale jednocześnie emocjonuje-
my się ich wynikami. Zresztą hodowca zawsze naj-
bardziej przywiązuje się do najlepszych „lotników”. 
Osiągnięcia podczas lotów weryfikują też codzien-
ną pracę hodowców – podkreśla Zygmunt Wójcik. 
Każdy ma swoją „hodowlaną” koncepcję. Jedni 
oporządzają gołębniki codziennie, inni raz na jakiś 
czas. Jedni w martwym sezonie trzymają gołębie na 
miejscu, inni cały czas lotują. Wszyscy natomiast 
muszą obowiązkowo szczepić gołębie, dzięki cze-
mu zmniejszyła się zachorowalność ptaków.

Organizacja
Sekcja Brzozów Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych powstała na przełomie lat 40 
i 50. Później, przez kilka lat nie funkcjonowała,  
i w 1965 roku została reaktywowana. Założyciela-
mi byli wówczas: Rudolf Heś, Ludwik Kołodziej 
i Eugeniusz Adamski. Początkowo do sekcji nale-
żało 15-20 hodowców, a obecnie w powiecie brzo-
zowskim funkcjonują dwie sekcje: w Brzozowie 
(oddział Sanok) i w Przysietnicy (oddział Krosno). 
– Od tego roku brzozowska sekcja też przechodzi 
do oddziału krośnieńskiego – zaznacza Zygmunt 
Wójcik. Brzozowscy hodowcy odnosili sukcesy 
na arenie ogólnopolskiej. Czesław Data uplaso-

wał wśród hodowców  
z całego kraju na 7 miejscu, 
Zygmunt Wójcik dwukrot-
nie reprezentował okręg 
na wystawie ogólnopol-
skiej, na liście ogólnopol-
skiej hodowców widnieli 
również: Józef Morajko, 
Adam Błyskal, Zbigniew 
Patryn. Obecnie prezesem 
brzozowskiej sekcji jest 

Adam Ruchlewicz, sekretarzem Lucjan Smoleń, a skarbnikiem 
Marian Cecuła. – Do sekcji należą ludzie  w różnym wieku, 
reprezentujący różne profesje. Wszyscy traktowani są równo, 
wszyscy czują się doceniani – opisuje atmosferę w sekcji Zyg-
munt Wójcik.

Skrzydlata pasja

Gołębnik Zygmunta Wójcika

Adam Adamski

Zygmunt Wójcik

„Gołębia” kolekcja trofeów w dorobku Z. Wójcika
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Na jednym z forów interneto-
wych Ewa pisze: „(..) mam zaburzenie 
odżywiania już od 5 lat, zaczęło się 
oczywiście niewinnie, teraz sama z sobą 
nie potrafię sobie poradzić. Miałam 19 
lat i ważyłam 50 kilo mając 160 cm, 
czyli wyglądałam normalnie. Chciałam 
zrzucić tylko kilka. Na początku było 
fajnie 49, 48, 47, 46… kilo. Czułam się 
jak w niebie. Nie robiłam nigdy żadnych 
diet, po prostu ograniczałam jedzenie  
i chudłam.

- Potem coraz więcej. (...) Moje 
posiłki dzienne kończyły się na jogurcie 
naturalnym - małym raz dziennie. To 
pochłonęło całą moją psychikę. Nie my-
ślałam o niczym innym jak tylko o tym 
by być coraz to chudsza i chudsza. A im 
mniej na wadze, tym więcej widziałam 
w lustrze. Nie rozmawiałam praktycz-
nie z nikim. Zamknęłam się w sobie. Nie 
potrzebowałam nikogo tylko „wagę” … 
Miałam chłopaka. Widział co się ze mną 
dzieje, że ciągle noszę tylko i wyłącznie 
czarne ubrania, wysokie obcasy by wydawać się 
wyższą, a co za tym szło i szczuplejszą. Miałam za-
nik miesiączki. Byłam nawet z tym problemem zapro-
wadzona do psychiatry od zaburzeń żywności, ale 
ja dalej swoje. Tak to wszystko trwało przez długie 

lata. Jakimś cudem w wieku 22 lat zaszłam w cią-
że i przytyłam 25 kilo. Odżywiałam się normalnie, 
wręcz pochłaniam jedzenie, bo wiedziałam że muszę 
się odżywiać dla dziecka. Moja córka urodziła się 
zdrowa, dzięki Bogu. Dwa miesiące później, po 25 
kilogramach nie było ani widu ani słychu. Wszystko 
zrzuciłam drastycznym odchudzaniem. Prócz chleba 
i słodyczy, które dawały mi siłę, nic więcej nie jada-
łam. Miałam napady głodu, potrafiłam zjeść około 
8 kebabów naraz i około 12 gałek lodów zaraz po,  
a potem tylko ściskanie się z WC. Dziś ważę nie całe 
39 kilo. Wszyscy mówią anoreksja, a ja dalej swoje, 
że za gruba. Jestem chora i potrafię się do tego tylko 
tu przyznać. Moja psychika jest już też całkiem cho-
ra. Żałuję, że w ogóle kiedykolwiek zaczęłam się od-
chudzać, bo gdy wspomnę sobie te czasy gdy jadłam 

normalnie i kiedy tylko chciałam i ciągle wa-
żyłam 50 kilo to płakać mi się chce. Gdybym 
mogła z pewnością cofnęłabym czas…”

Znakomite kucharki
Anoreksja to choroba, o której nie 

mówi się głośno. Jej problem dotyka około 
jednego procenta młodzieży w wieku od 12 
- 25 lat. - Pierwsze symptomy choroby, dla 
rodziny, są praktycznie niezauważalne - tłu-
maczyła Joanna Rachwał - Szczuka psycho-
log. - Tym bardziej, że choroba zaczyna się 
zazwyczaj bardzo niewinnie - od prób odchu-
dzania się. Z czasem kończy się to na przyj-
mowaniu jednej kanapki chleba, czy sałaty 
dziennnie. Wszystko dokładnie przeliczone 
kalorycznie i odmierzone. - Anorektyczki kła-
mią - uzupełniał Aleksander Korobczenko, 
lekarz internista. - Zawsze biorą pełny talerz 
i wracają z pustym mówiąc, że zjadły. Je-
dzenie zazwyczaj ląduje gdzieś pod łóżkiem, 
materacem, za szafką albo w reklamówce,  

z którą wieczorem wychodzą żeby „pobiegać”. 
Wśród anorektyczek jest mnóstwo świetnych 

kucharek. Znają super przepisy i potrafią je smacznie przyrządzić. Najbliż-
szym i przyjaciołom daje to wrażenie, że są one blisko jedzenia, więc tak 
naprawdę nie mają możliwości głodzenia się.

Temat choroby został poruszony dwa lata temu, dzięki bardzo odważ-
nej i wręcz szokującej kampanii przygotowanej przez znanego włoskiego 
fotografika Oliviero Toscani i dziennik „La Republica”. W tym ostatnim 
opublikowano na dwóch stronach zdjęcie nagiej wychudzonej kobiety, 
ofiary anoreksji. Znalazło się ono również na billboardach w największych 
miastach. Na zdjęciu kobiety przypominającej szkielet widnieje napis “No-
anorexia”. Fotograf zrobił je na zamówienie jednej z włoskich firm odzie-
żowych.

Liczenie kalorii na medal
Mimo, że reklama była szokująca i wywoła skrajnie różne komenta-

rze, problem anoreksji tak naprawdę pozostał i nadal w większości przypad-
ków jest tematem tabu. - Jej przyczyny tkwią głęboko w psychice - tłuma-
czyła Joanna Rachwał - Szczuka. - Istotą 
choroby jest wewnętrzny ból emocjonalny 
- wielkie pragnienie miłości i akceptacji. 
Udowodniono, że najpierw powstaje pust-
ka emocjonalna. Ona prowadzi do zani-
żenia własnej wartości. To z kolei skłania 
do sięgnięcia po „środek znieczulający” 
- będę się głodzić - będę chudsza, więc 
atrakcyjniejsza. Po jakimś czasie docho-
dzą do tego problemy zdrowotne, poczucie 
winy, wstyd, wstręt do samego siebie. I tu 
znowu pojawia się ten brak miłości i ak-
ceptacji. Powstaje błędne koło, z którego 
samemu nie można wyjść.

Dla rodziców, pierwszym niepo-
kojącym sygnałem powinien być fakt, 
że dziecko dobrowolnie zaczyna unikać 
jedzenia. - Nagle perfekcyjnie zaczyna przeliczać kalorie - opowiadała psy-
cholog. - Zaczyna chudnąć i pojawia się ogromny strach przed ponownym 
przytyciem. Zaczynają się też problemy zdrowotne. Alarmującym powinien 

Ustrzeż dziecko przed anoreksją

Plakat stworzony przez Oliviera Toscani;
źródło: www.gazeta.pl

Aleksander Korobczenko, 
lekarz internista

WARTO  WIEDZIEĆ
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być brak miesiączki. - Jak już otoczenie, zauważa anoreksję, 
to wtedy z reguły jest już bardzo późno - stwierdził Aleksander 
Korobczenko. - Ciało jest już bardzo wyniszczone. Wtedy naj-
ważniejsza jest prawidłowa diagnoza. Trzeba bowiem wykluczyć 
inne choroby wyniszczające na przykład raka czy depresję. Źle 
postawiona diagnoza, doprowadza do śmierci. Wtedy niezbędna 
jest współpraca rodziny. Bez tego się nie obejdzie. 

Pomoc rodziny jest nieodzowna
Specjaliści podkreślają, że bardzo ważna jest współpraca 

rodziny. - Anoreksji nie wyleczymy w przeciągu kilku dni - tłu-
maczyła Joanna Rachwał - Szczuka, psycholog. - To powolny, 
najczęściej wieloletni okres, w którym przy pomocy terapii in-
dywidualnej i grupowej, pacjenci zaczynają zdrowieć. Jednak 
konieczna jest tu współpraca rodziny. Jej pełna miłość i akcep-
tacja. Jest to bardzo ważne ponieważ osoby chore na anoreksję  

z reguły cierpią też na stany depresyjne, które powodują poczu-
cie beznadziejności i niską samoocenę. Nie można nie leczyć  
anoreksji, ponieważ niechybnie doprowadzi ona do śmierci.  
- Nie czarujmy się, gdybyśmy o anoreksji wiedzieli tyle, co o nad-
ciśnieniu tętniczym to byłoby wspaniale – mówił doktor Korob-
czenko. - Ale jest inaczej. To bardzo trudna do zdiagnozowania 
choroba i jeszcze trudniejsza w leczeniu. Zwykle, jeśli już do nas 
trafia anorektyk, jego organizm jest porządnie wyniszczony. Ma 
poważne problemy z układem pokarmowym, powikłania i często 
stan depresyjny. Konieczne jest zwarte działanie rodziny, bo ina-
czej dziecko zagłodzi się na śmierć.

Dane zamieszczone na serwisie szkola.net., pokazują, że 
w każdej polskiej szkole średniej na anoreksję choruje co naj-
mniej jedna uczennica, a w Polsce - co setna dziewczyna.

Elżbieta Boroń

Zaburzenia przemiany materii cukrów, tłuszczów, białek 
mogą mieć charakter wrodzony lub też mogą być spowodowane 
nieprawidłowym żywieniem. Odpowiednie odżywianie, dieta 
o niewielkiej zawartości tłuszczu i cukru z przewagą warzyw  
i owoców zapewnia prawidłowy przebieg procesów bioche-
micznych w naszym organizmie wspomagając pracę wątroby na 
skutek zwiększenia zawartości czynników lipotropowych: lecy-
tyny, choliny, witaminy E, inozytolu, fitosteroli.

Cukrzyca jest najczęściej genetycznie uwarunkowanym 
zespołem zaburzeń przemiany węglowodanowej spowodowa-
nym względnym lub bezwzględnym niedoborem insuliny czyli 
hormonu wydzielanego przez komórki wysepek Langerhansa  
w trzustce.

Insulina obniża poziom glukozy we krwi poprzez:
- nasilenie spalania glukozy w tkankach obwodowych,
- pobudzenie do powstawania z glukozy zapasowego węglowo-

danu, glikogenu, w mięśniach i wątrobie,
- zwiększenie syntezy tłuszczów z węglowodanów.

Dzięki insulinie węglowodany zostaja wykorzy-
stane w organizmie jako główne źródło energii. Przy 
niedoborze insuliny w cukrzycy energia jest pobie-
rana ze spalania tłuszczów. Narusza to równowagę 
między szybkością nagromadzania się aktywnego 
octanu (acetylo-koenzymu A), będącego pośred-
nim produktem rozpadu kwasów tłuszczowych,  
a szybkością jego spalania w cyklu Krebsa. Na tym 
polega właśnie podstawowy defekt metaboliczny 
cukrzycy. Nie leczona cukrzyca może spowodować 
zaburzenie czynności wielu narządów.

Leczenie cukrzycy polega m.in. na zasto-
sowaniu odpowiedniej diety. W cukrzycy typu  
I insulinozależnej występującej najczęściej w okre-
sie młodzieńczym konieczne jest codzienne podawanie insu-
liny. W cukrzycy typu II występującej najczęściej w później-
szym wieku we krwi wystepuje insulina, ale komórki ciała 
utraciły na nią wrażliwość. W tym typie cukrzycy występuje 
najczęściej nadciśnienie, otyłość brzuszna, zaburzenie go-
spodarki lipidowej, niedokrwienna choroba serca. Huśtaw-
kę insulinową można opanować poprzez wyeliminowanie  
z diety cukru białego i zastąpienie go węglowodanami złożo-
nymi, które wolno się rozkładają. Występują one w pieczywie  
z pełnego przemiału, warzywach i owocach.

Cukry złożone wolno się wchłaniają i powodują powolny 
wzrost poziomu insuliny w związku z czym nie doprowadzają 
do niedocukrzenia organizmu. Zastosowanie odpowiedniej diety 
opartej przede wszystkim na warzywach i owocach przywraca 
prawidłową gospodarkę lipidową w organizmie i prawidłowe 
przemiany kwasu moczowego oraz nie dopuszcza do nieko-
rzystnych zmian w narządzie wzroku (normuje ciśnienie w gałce 
ocznej, chroniąc przed jaskrą).

Warzywa i owoce dostarczają potrzebnych składników 
mineralnych i witamin, ale stanowia dietę niskoenergetyczną, co 
doprowadza do normy masę ciała, przywraca komórkom wraż-
liwość na insulinę (lekarz może wtedy zmniejszyć dawki insu-
liny), ustępują obrzęki i nadciśnienie, obniża się poziom złego 
cholesterolu LDL oraz trójglicerydów. W przebiegu cukrzycy 
osłabiony jest układ odpornościowy, dlatego mogą częściej wy-
stępowac infekcje bakteryjne.

Korzystnie na układ odpornościowy działa 
dieta owocowo-warzywna, wyciąg z jeżówki, olej 

wiesiołkowy. Układ odpornościowy sprawnie 
funkcjonuje dzięki produktom komórek im-

munologicznych, pełniących rolę przekaź-
ników, które zapewniaja uzupełnianie się  
układu odpornościowego, hormonalnego  
i nerwowego czyli zapewniają utrzymanie 
niezbędnej do zachowania zdrowia rów-
nowagi homeostatycznej. W warzywach  
i owocach występują antyoksydanty  
(wit.C, E, beta-karoten, magnez), które 
przeciwdziałają powstawaniu w orga-
nizmie nadmiaru szkodliwych wolnych 
rodników. W efekcie znacznie zmniejsza 
się ryzyko uszkodzenia błon komórek, co 

chroni przed chorobami degeneracyjnymi, zapalnymi i nowo-
tworowymi.

U osób, które równocześnie korzystają z ruchu na świe-
żym powietrzu, następuje cofanie się zmian miażdżycowych 
i wzmocnienie organizmu. Pamiętajmy jednak, że warzywa  
i owoce powinny pochodzić z upraw ekologicznych. Warzywa  
i owoce zawieraja niewielkie ilości dobrze przyswajalnych bia-
łek i tłuszczów natomiast zawierają biokatalizatory czyli enzymy 
roślinne, witaminy i minerały, które usprawniają procesy meta-
biliczne. Własności zdrowotne owoców i warzyw są związane  

Dieta w leczeniu cukrzycy i innych chorób metabolicznych
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Tradycje, zwyczaje, obrzędy

Halina Kościńska

Hucznie rozstawano się w dawnej Polsce z karnawałem, który dziś 
dla nas jest nawet niewyobrażalny, ponieważ odbywało się mnóstwo za-
baw, polowań, kuligów i uczt. Okres ten rozpoczynał się już od święta 
Trzech Króli i trwał dłużej czy krócej, w zależności od tego, kiedy przy-
padał Popielec.

Po wsiach i miastach krążyli poprzebierani chłopcy i młodzieńcy za 
różne ziemskie i nieziemskie stwory, stukali do okien, zaglądali do chat, 
tańczyli w karczmach. Nikt im drzwi nie zamykał, poczęstunku nie odma-
wiał – wiadomo – zapusty. Na wiejskich drogach pojawiali się parobcy 
poprzebierani za turonie, niedźwiedzie i wilki, zaś w dworach urządzano 
tzw. maskarady, czyli na twarze zakładano specjalne maski.

Zapusty od setek lat praktykowane były wśród prostego ludu jako 
szczególne dni do kojarzenia małżeństw, zaznajamiania się młodych ludzi 
ze sobą, a kto był opieszały i nieskory do małżeństwa, musiał po-
nosić za to karę.  Był nią sporych rozmiarów kloc drewniany, który 
wesołkowie zapustni wiązali do nogi chłopca czy dziewczyny i 
kazali z nim paradować publicznie. Obyczaj ten przetrwał bardzo 
długo, choć przywiązywany klocek stawał się z biegiem lat coraz 
mniejszy. Czasem delikwentowi przypinano głowę od śledzia, ob-
gryziony kurzy kuper, strzępek sukna, a robiono to tak zręcznie, 
że „udekorowany” nawet tego nie spostrzegł. Było sporo uciechy, 
gdy ktoś paradował z taką ozdobą na plecach. Jedna z przyśpiewek 
mówiła: „Lepiej było iść w te mięsopusty za lada chłopinę, niż 
dźwigać szczypinę”. 

Wiejskie karczmy i gospody, których gospodarzami byli 
przeważnie Żydzi, rozbrzmiewały w te dni zabawami i hulankami, 
czasami ponad miarę. Każdy chłop, nawet najbiedniejszy, wycią-
gał nieraz ostatni grosz, zadłużał się często, by tylko oddać się 
zapustnym szaleństwom. Bywało, że chłopi od niedzieli do wtorku do pół-
nocy siedzieli w karczmach, a żony przynosiły im pożywienie z domu.

Zapust w postaci człowieka zjawiał się w ostatkowy wtorek około 
północy. Był znakiem, że czas kończyć karnawałowe szaleństwa. Ubrany 
był w kożuch runem do wierzchu, na głowie miał czapkę w kształcie cza-
ka przystrojoną wstążkami i gałązką choiny. W ręce trzymał oznakę swej 
władzy - drewniany toporek z dzwonkiem. Miał ze sobą sługę i razem 
rozpoczynali obchód wsi, a kończyli na karczmie.

Wszedłszy do izby Zapust przedstawiał się dumnie: „Ja jestem 
mantuański książę, idę z mojego kraju, gdzie psy ogonami szczekają…”,  
a potem łagodniejszym tonem zwracał się do gospodarzy, mówiąc m.in.:

Niech będzie Jezus Chrystus pochwalony,
Przebaczcie mi, pani matko, żem nie ogolony.
Szczęście wam tu, pani matko, do chałupy,
Na jajka, kiełbasy i krupy.
Szczęście tu dobre będzie, krowa się ocieli,
Dziewka za mąż pójdzie, dajcie mi tu jaj kopę,

Nasadzę se w marcu kwokę.
Dajcie mi jagieł misę, będą wam się lęgły
Śliczne cielątka łyse…
Na koniec Zapust udawał się do karczmy, gdzie 

wraz z biciem dzwonu o północy wyrzucał wszystkich 
za drzwi. Były i takie przypadki, że w zabawach zapu-
stowych brały udział same kobiety, które w karczmie 
tańczyły jak najwyżej, by udał się urodzaj lnu i kono-
pi. Tańczyły też wspólnie, uważając, by do ich grona 
nie dostała się niezamężna dziewczyna. Gdy tak się 
stało, robiły jej czepiec ze słomy, wkładały na głowę  
i musiała biedna paradować w tym stroju do końca 
zabawy.

W każdym regionie naszego kraju inaczej przy-
chodził król Zapust. Mógł być, jak na Lubelszczyźnie 
Bachusem wożonym na beczce w towarzystwie chłop-
ców opasanych powrósłami, z maskami na twarzach. 
Na Podlasiu żądał włóczebnego, grożąc skąpcom nie-
urodzajami. W Wielkopolsce podtykał gospodarzom 
okazały rożen, na który należało nadziać połeć mięsa 
lub słoniny.

Przebierali się chłopcy za bociana, kozę, niedź-
wiedzia, starą babę, czarownicę, jednych śmiesząc, 
innych strasząc. Najhuczniej bawiono się w ostatni  
dzień zapustów, we wtorek. Pisał o tym m.in. Włady-
sław Syrokomla:

 I ostatni wtorek bieży,
Choć się dawno w głowie kręci,
Rozhulany rój młodzieży
Leci w taniec bez pamięci.
Strugi wina, jak fontanny,
Jak ulewne płyną deszcze,
Choć żar w piesiach nieustanny,
Wina, wina! Wina jeszcze…

Nadchodziła jednak północ, zbliżała się Środa 
Popielcowa, trzeba było myśleć o zakończeniu zaba-
wy, poddać się nastrojowi refleksji i pokuty.

Zapustowe zabawy

z ich składem np. ziarna soi zawierają działające przeciwnowotworowo fi-
tosterole, fityniany, saponiny, izoflawony. Soja nie powinna być modyfiko-
wana genetycznie. Ziarna zbórz zawierają fityniany. Grejpfruty zawieraja 
kwas elagonowy, marchew, kapusta, selery zawierają indole i izotiocyja-
nidy działające antynowotworowo. Cebula i czosnek zawierają fitoncydy 
i siarke dzieki czemu działają bakteriobójczo i przeciwnowotworowo. Na-
tka pietruszki, pomidory i kapusta są naturalnymi przeciwutleniaczami.

Niewielka wartość kaloryczna owoców i warzyw pobudza organizm 

do spalania materiałów zapasowych i złogów, niebez-
pieczne komórki uszkodzone i zdegenerowane ulegają 
niszczeniu, a na ich miejsce powstają nowe zdrowe 
komórki dzięki czemu następuje odnowienie organi-
zmu. Wielki uczony Hipokrates mawiał: „Pozostawcie 
leki tam gdzie są, jeżeli możecie wyleczyć organizm 
za pomocą odpowiedniej diety”.

          Lekarz alergolog Irena Kędzierska
                   mgr inż. Waldemar Kędzierski
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NZOZ Centrum Rehabilitacji
 „VITA” – REH w Brzozowie 
ul. Mickiewicza 33 (przy dworcu PKS)

czynne od poniedziałku do piątku 
w godz. od 9.00 do 16.00

świadczy następujące formy terapii: 
Masaż: 
- klasyczny
- limfatyczny
- dzieci metodą Shantala 
- rehabilitacja ruchowa

Fizykoterapia:
- laseroterapia
- elektroterapia
- magnetoterapia
- terapia ultradźwiękowa
- światłolecznictwo

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

Wzorem lat ubiegłych w Zespole Szkół w Bliznem  
8 grudnia 2009 roku odbył się VI Mikołajkowy Turniej Gier  
i Zabaw Ruchowych dla uczniów klas I – VI.

W bieżącym roku udział rodziców ograniczył się do ki-
bicowania i wspierania swoich pociech. Impreza sportowa zo-
stała poszerzona o udział uczniów klas IV – VI. Turniej Miko-
łajkowy cieszy się dużą popularnością, o czym świadczy duże 
zaangażowanie dzieci. W turnieju uczestniczyły 10 osobowe 
drużyny klasowe – ogółem 240 uczniów.

Uczniowie klas I – III startowali w następujących konku-
rencjach: bieg z przenoszeniem piłki, przewożenie czapki Mi-
kołaja, skoki dodawane, zbijanie kręgli. Ostatnia konkurencja 
była przeznaczona dla dzieci jak również ich wychowawców. 

Uczniowie klas IV – VI startowali w takich konkurencjach jak: 
sztafeta z piłką, bieg na ślizgach, wyścig z układaniem hasła, 
toczenie kuli śniegowej, zbijanie czapki bałwana.

Celem turnieju była nie tylko wspaniała zabawa, ale 
również propagowanie zdrowej rywalizacji, integracja dzieci, 
nauczycieli oraz popularyzacja aktywnego spędzania czasu. 

Wyniki turnieju:
- kategoria klas pierwszych: I m.- klasa Ib; II m. – klasa I a.
- kategoria klas drugich: I m. – klasa II a; II m. – klasa II b.
- kategoria klas trzecich: I m. -  klasa III a, II m. – klasa III b.
- kategoria klas czwartych: klasy IV a i IV b miały taką samą 

liczbę punktów i zajęły miejsce I.
- kategoria klas piątych: I m. – klasy V c i V b, II m. – klasa V a.
- kategoria klas szóstych: I m. – klasa VI b, II m. – klasa VI a.

W tym roku szkołę odwiedził również św. Mikołaj, który 
obdarował dzieci prezentami. Rywalizujące drużyny otrzymały 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Organizatorami turnieju byli 
nauczyciele wychowania fizycznego, którzy bardzo serdecznie 
dziękują sponsorom za ufundowane nagrody.

VI Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw Ruchowych

Teresa Barska

Uczestnicy Mikołajkowego Turnieju

Michaś ma już roczek, ale jego rozwój psychoruchowy 
jest bardzo opóźniony. Padaczka lekooporna, na którą cierpi 
od urodzenia, uniemożliwia jego prawidłowy rozwój. Nasz 
syn nie siedzi samodzielnie, nie widzi. Michałek wymaga 
stałej opieki i codziennej rehabilitacji. 

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli i wiel-
kiego serca o pomoc finansową, liczy się każda złotówka. 
Pieniądze przez Państwa ofiarowane w całości przeznaczymy 
na leczenie i rehabilitację naszego synka Michasia.

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na poniższy numer 
rachunku bankowego: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Po-
mocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, Bank Pekao 
S.A. I/Warszawa, KONTO: 41 1240 1037 1111 0010 1321 
9362 z dopiskiem: darowizna na leczenie i rehabilitację 
Michała Boroń.

Pomóc można również przekazując 1% podatku na 
adres:
1) Nazawa OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
2) KRS: 0000037904
3) w rubryce „Informacje uzupełniające - cel 1%” 
    (poz. 128) - wpisujemy Michał Boroń (9090).

Każda kwota przekazanego 1% pomoże nam kontynu-
ować niezbędną rehabilitację.

Z serca dziękujemy w imieniu naszego chorego 
synka, rodzice Barbara i Daniel Boroń

Pomóżmy Michałkowi!

Rywalizacja pomiędzy drużynami
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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 gra-
fiki w kółkach plastycznych przy boku znanych gliwickich 
artystów, plastyków. Fascynuje się twórczością hiszpańskie-
go surrealisty Salwadore Dali. Od 1990 r. rozpoczął przygodę  
z malarstwem i grafiką, a od 1996 r. z rysunkiem satyrycznym. 
Wykonywał ilustracje do książek. Jego rysunki prezentowane 
są na wystawach w kraju i za granicą. 

Rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs na rysunek saty-
ryczno-humorystyczny pt. „Gazu, gazu - zdrowo i wesoło”. Tadeusz Krotos otrzymal 
„Wyrożnienie Honorowe”. Konkurs zorganizowany  został przez Stowarzyszenie  Mi-
łośników Sportu i Rekreacji „Alpejczyk” przy PGNiG S.A. w Warszawie. Wystawa 
pokonkursowa od 14 lutego 2010 r. w Galerii Hotelu „Perła Południa” w Rytrze.

Tadeusz Krotos

TERMINARZ KINA „SOKÓŁ” - Luty 2010

Kasa czynna pół godziny przed seansem. 
Terminarz może ulec zmianie 

z przyczyn niezależnych od kina. 

Tel. (013) 43 419 38 (wew. 29), www.kino.bdk.net.pl
Seanse organizowane tel. (013) 43 419 38 

(wew. 26); 695 378 107. 

1, 2,       ZERO                                       godz. 18:00
 prod. Polska, od lat 15                 
              Dramat                             Czas: 110 min
                            
5, 6, 7,   AMERYKAŃSKIE  CIACHO                godz.  18:00
8, 9        prod. USA, od lat 15               
              Komedia                                                      Czas: 97 min

PAPRYKA, SEX I ROCK’N’ROLL  14 luty   godz. 17:00           
prod. Węgry, od lat 15             12, 13, 15, 16                godz.  18:00
Komedia muzyczna                                                 Czas: 109 min

CIACHO            
prod. Polska, od lat 15            14 luty                      godz.  20:30
Komedia                                                          Czas: 115 min

15, 16, 17   BOLEK  I  LOLEK  NA  DZIKIM  ZACHODZIE   
18               prod. Polska. od lat B/O            godz. 11:00                 
                   Animacja                                      Czas: 70 min

19, 20, 21  RENIFER  NIKO  RATUJE  ŚWIĘTA   
22, 23        prod. Fin-Dania od lat B/O            godz. 18:00                 
                  Animacja                                      Czas: 80 min

24, 25, 26  MIŚ  COLARGOL i cudowna walizka   
                  prod. Polska od lat B/O                          godz. 11:00                 
                  Animacja                                      Czas: 90 min

26, 27, 28  AVATAR  
1, 2 - III    prod. USA od lat 12                         godz. 18:00                 
                  Sci-Fi                                                    Czas: 162 min

Nagrodzony rysunek 
satyryczno-humorystyczny
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POZIOMO
3) odziedziczony majątek, spadek, 6) ciepłe okrycie zimowe, 
7) pojemnik, rezerwuar, 8) ucięty pod kątem kawałek tka-
niny, 11) bokserska osłona przed ciosem, 12) jeden z prze-
krojów stożka, 15) legendarna kraina złota, 17) pamiętnik 
dawniej, 19) południowy owoc z dyniowatych, 21) płynie 
do Ystad, 22) ufność, wiara, 23) „Wojskowe” znaczenie, 24) 
czas roratów.

PIONOWO
1) dobry lub zły okres w życiu człowieka, 2) flanca, 3) pre-
zenter radiowy, 4) zgiełk, wrzawa, 5) gruby materiał na spod-
nie, 9) mazisty kosmetyk, 10) miejsce, gdzie diabeł mówi 
dobanoc, 13) drapieznik z rodziny kotów; pantera, 14) konna 
gra księcia Karola, 16) Kraje Wschodu, 18) duża antylopa; 
kanna, 20) ostatnia litera alfabetu greckiego.

KRZYŻÓWKA

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 22 utworzą rozwiązanie - aforyzm Józefa Bułatowicza.

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

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

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

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

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

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

zadania.
RAK (22 VI – 23 VII)
Bądź czujny w pracy, bo grożą ci drobne nieporozumienia, a nawet 

pomyłki. Uda ci się wyjaśnić trudne zawodowe sprawy. Uważaj, aby przez 
przypadek nie wydać cudzych miłosnych sekretów. Możliwy przypływ go-

tówki, nie zaniedbuj spraw finansowych.
LEW (24 VII – 23 VIII)
Wszyscy narzekać będą na pogodę, a ty będziesz w wyjątkowo 

dobrym nastroju. Nadarzy się również okazja do zawarcia nowych przyjaźni, 
które wniosą w twoje życie więcej optymizmu i radości. Łatwiej ci będzie 

znaleźć czas dla partnera. Randki będą udane!
PANNA (24 VIII – 23 IX) 
Czas uporządkować wszystkie ważne sprawy, a postanowienia no-
woroczne korzystnie będzie zacząć realizować już teraz, na począt-

ku roku. Zapoznaj się ze stanem swojego konta bankowego, zacznij oszczę-
dzać, bo inaczej będziesz musiał pożyczać na zimowe wyjazdy.

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

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

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

STRZELEC (23 XI – 22 XII) 
Wpływ planet sprzyja niezwykłym spotkaniom, a nawet ujawnia-
niu tajemnic. Nie bierz sobie do serca krytyki i plotek współpra-
cowników, bo niepotrzebnie stracisz humor i zapał do pracy. Nie-

porozumienia się wyjaśnią, a szczęście coraz bardziej będzie ci sprzyjać.
KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I)
W tym miesiącu poczujesz przypływ sił, staniesz się towarzyski. 
Styczeń sprzyja szybkim decyzjom i niespodziewanym zmianom 
miłosnych i zawodowych planów. Wykorzystaj nadarzające się 

okazje do zabawy i flirtów. Otrzymasz dobre wiadomości i spotkasz cieka-
wych ludzi, których opowieści zainspirują cię do zimowych wyjazdów. 

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

alny na odpoczynek, wizytę u kosmetyczni czy wyjazd w góry.
RYBY (20 II – 20 III) 
W lutym za pomocą przyjaciół uda ci się uporządkować wiele za-
ległych spraw i zaplanować idealne ferie zimowe dla całej rodziny 

i przyjaciół. Nie zmarnuj okazji, aby pokazać się z jak najlepszej strony ko-
muś, kto jest ważny w twojej firmie i może ci pomóc w zdobyciu silniejszej 
pozycji.
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